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 چكيده
ظرفيت برد واقعي  (،PCC)در اين تحقيق براي برآورد ظرفيت برد گردشگري نواحي طبيعي، از سه نوع ظرفيت برد فيزيكي 

(RCC)  و ظرفيت برد موثر(ECC) هاي مناسب تفرجگاهي حوضه جيرنده فاده شده است. بدين منظور، در ابتدا پهنهاست

انداز، چهار نقطه از بين مناطق متعدد شناسايي و سپس با مطالعه ميداني و در نظر گرفتن شرايط دسترسي آسان و چشم

مترمربع و در  93853و  98399، 11983، 86199به ترتيب مساحتي در حدود  3و  9، 8، 8هاي با کد انتخاب گرديد. پهنه

، 16مترمربع انتخاب شدند. با محاسبه ظرفيت برد فيزيكي هر چهار پهنه مورد مطالعه، ظرفيت پذيرش  838851مجموع 

ساالنه چهار گستره برابر با ( PCC)گردشگر در روز تعيين گرديد، و در مجموع ظرفيت برد فيزيكي 886و  895، 838

در نظر گرفتن اثر عواملي چون روزهاي يخبندان و برفي، روزهاي باراني و تابش شديد آفتابي، نفر بدست آمد. با  883331

نفر در روز محاسبه شد، که روزانه چهار  9/31و  1/61، 8/896، 8/99ها به ترتيب ( در اين پهنهRCCظرفيت برد واقعي )

رد ظرفيت برد نيز مسائل مديريتي و امكانات رفاهي و نفر گردشگر را دارند. اما مسئله مهم در برآو 986گستره فوق قابليت 

هاي کند. در نهايت ظرفيت برد موثر پهنهرا مطرح مي (ECC)آسايشي ايجاد شده براي گردشگران است که ظرفيت برد موثر

در کل برابر نفر و  85833و  81153، 98513، 88553بدست آمد که ساالنه برابر با  95و  33، 885، 93برابر با  3و  9، 8، 8
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 قدمهم
 عنوان به سرزمین منابع ارزیابی های اقتصادیروش با همراه میالدی2093دهه دوم نیمه از سرزمین، برد ظرفیت برآورد بحث

 و بردارانبهره از مشخصی جمعیت برای آن در موجود منابع و سرزمین از واحدهای استفاده میزان گیریاندازه جهت نوین، شیوهای
 ریزیبرنامه قبیل از ریزیبرنامه از مختلفی انواع در و یافته بسط ریزیبرنامه از مشخصی زمانی احدهایو در وران سرزمینبهره

 است یافته ایگسترده کاربرد داریپارك و توریسم توسعه کشاورزی، جنگلداری، و صنعتی توسعه ریزیبرنامه ای،منطقه و شهری

 حفظ زیست، با محیط منابع از برد( ظرفیت حد )در مناسب وریبهره و ستفادها اهمیت به توجه (. با2092همکاران،  و )طبیبیان

 مناسب، گردشگری هایفرصت آوردن برای فراهم (عرضه)منابع  قابلیت و )تقاضا( فراغت نیازهای ارزیابی آن، طبیعی هایزیبائی

 برای الزم فرصتهای و بوده برخوردار مهمی و اساسی نقش از ها،تفرجگاه ریزیطرح در امر این که طوری به است. ضروری امری

در خصوص گردشگری و  (.2006)شیخ و همکاران،  آوردمی وجود به منابع، روی کنندگاناستفاده تأثیرات حداقل برحسب را تفرج
شیخ و  گردد.ظرفیت برد مطالعات قابل قبولی در سطح ملی و جهانی صورت گرفته که در ذیل به برخی از این منابع اشاره می

( پژوهشی با عنوان ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه حفاظت شده قیصری در استان چهار محال و بختیاری را 2006همکاران )
هکتار دارای ظرفیت برد فیزیکی  2606که پهنه گردشگری متمرکز با مساحت انجام دادند. نتایج پژوهش حاکی از آن است 

هکتار دارای ظرفیت برد فیزیکی  6029نفر و پهنه گردشگری گسترده با مساحت  29524نفر و ظرفیت برد واقعی  6320662
باشد. همچنین با توجه به توان مدیریتی و امکانات موجود نفر گردشگر در طول سال می 2624نفر و ظرفیت برد واقعی  6529906

های گردشگری متمرکز در سال در همه پهنه نفر 2029درصد ظرفیت برد واقعی یعنی  23در حال حاضر امکان عملی نمودن فقط 
های ( به بررسی برآورد ظرفیت برد گردشگری پارك2006. پوریزدی و ملکیان )موثر وجود دارد و گسترده تحت عنوان ظرفیت برد
 های هاشمی، نبوت،ر چهار بوستان شهر قم شامل بوستاند گردشگری برد ظرفیت به بررسی شهری قم پرداختند. این پژوهش

های مورد نیاز برای انجام تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز آمارهای آب و هوایی ایستگاه هواشناسی پردازد. دادهفدك و علوی می
فیزیکی واقعی و موثر چهار بوستان مورد مطالعه به دست آمد. نتایج نشان داد که  برد ظرفیت آوری گردید. در نهایتقم جمع

های مدیریتی پارك نقش را دارد و توانمندی گردشگری برد ظرفیت و بوستان نبوت کمترین برد ظرفیت بوستان علوی بیشترین
های مورد مطالعه دارد. در فصول پاییز و زمستان و در ایام غیر تعطیل هفته میزان پارك گردشگری برد ظرفیت مهمی در میزان

ر روزهای جمعه و تعطیل و غالباً در ساعات بعد از غروب خورشید کمتر بوده و در فصول بهار و تابستان و د برد ظرفیت تقاضا از حد
ها را تحمل پارك بتواند این زمان برد ظرفیت رود. بنابراین با توجه به زمان اوج بازدید، بایدفراتر می برد ظرفیت میزان تقاضا از حد

ها مورد توجه قرار ریزی پاركموضوع باید در طرح کند تا از افزایش فشار بر منابع و تسهیالت پارك جلوگیری شود. بنابراین این
های قایقرانی در های برد فیزیکی، واقعی و مجاز برای اجرای فعالیت( به بررسی تعیین ظرفیت2006. پرورش و همکاران )گیرد

گز مورد بررسی  للی حرارودالمهای قایقرانی در تاالب بینفعالیت برد ظرفیت تحقیق در اینتاالب بین المللی حرارود گز پرداختند. 
فیزیکی، میزان وسعت منطقه تاالبی  برد ظرفیت محاسبه جهت فیزیکی واقعی و مجاز محاسبه گردید. برد هایظرفیت و قرار گرفته

 و مساحت مورد نیاز جهت هر قایق محاسبه شده و با استفاده از فرمول مربوطه محاسبات انجام شد. جهت محاسبه
شدت گرم، روزهای طوفانی و بارانی و همچنین فصل زادآوری  ر ابتدا عوامل تصحیح کننده شامل روزهای بهواقعی، د برد ظرفیت

واقعی  برد ظرفیت فیزیکی اعمال گردید تا برد ظرفیت پرندگان مورد محاسبه قرار گرفت و سپس این عوامل مطابق فرمول در

تاالب محاسبه شده و مطابق  مدیریتی ظرفیت زیربنایی و ظرفیت ابتدامجاز در  برد ظرفیت محاسبه شود و در نهایت برای محاسبه

 222واقعی  برد ظرفیت قایق در روز،  093فیزیکی تاالب  برد ظرفیت واقعی اعمال شد. نتایج نشان داد که برد ظرفیت فرمول در

شی ظرفیت برد گردشگری در شهر مشهد ( در پژوه2000زاده و غفاری ). قلیقایق در روز است 52مجاز  برد ظرفیت قایق در روز و
را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که ظرفیت پذیرش گردشگری در شهر مشهد به دلیل وجود امکانات، 
خدمات و زیرساختهای الزم گردشگری از سطح مناسبی برخوردار بوده و مطلوب است. نتایج نشان داد که شهر مشهد در مجموع 

ها نظیر تعادل آبی، بازیافت و درصد از شاخص 6/00درصد از شاخصها دارای وضعیت مطلوب و نسبتا مطلوب بوده و تنها در  229
وری از زیرساختهای گردشگری، سطوح اختصاص یافته به فضاهای گردشگری، ناوگان حمل و نقل عمومی و ... در دفن زباله، بهره

رضایی و قهرمانی  باشد.ریزی و توسعه میاقتصادی دارای مشکل بوده و نیازمند به برنامهابعاد فیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی و 
های گردشگری سیرچ نشان دادند ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد ( با ارزیابی ظرفیت برد در تعیین کاربریهای مجموعه2005)



  883              و رضائي شفايي -...طبيعت گردشگري برد ظرفيت تعيين 

ت و با توجه به سرانه استاندارد کاربریهای مورد نیاز نفر اس 943و  2326، 2255به ترتیب برابر با واقعی و ظرفیت برد موثر 
، 4233، پارکینگ 2624، تاسیسات 05333، اقامتی 943، پذیرایی 943گردشگران و ظرفیت برد موثر، مساحت کاربری تجاری 

( با برآورد 2005جهانی و تبیانیان ) متر مربع تعیین شد. 03333و معابر  65233، تفرجی 6264، ورزشی و فرهنگی 2233اداری 
نفر  929و  2342، 5093ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر به ترتیب  ظرفیت برد گردشگری در پارکهای شهری تهران نشان داد

نفر از پارك بازدید می کنند که بیش از ظرفیت برد موثر پارك شهر  2433در روز است. براساس اطالعات دفتر پارك شهر، روزانه 
( ظرفیت برد گردشگری ساحل جزیره کیش را تحت دو سناریو، یعنی قوانین ساحلی کشور و 2005رفانیان )حسین زاده و ع است.

سایر نقاط جهان مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که اگرچه میزان مشخصی از گردشگران به لحاظ 
های قانونی و عوامل محدود کننده طبیعی و انسانی و نیز خط و مشیگیرند اما با در نظر گرفتن فیزیکی در این ساحل جای می

خورد که بیش از ظرفیت هایی از ساحل جزیره و در هر دو سناریو به چشم میایدئولوژیک موجود، فشار و تراکم بیشتری در بخش
عد توسعه اکوتوریسم در های مستبا محاسبه ظرفیت تحمل پهنه (2006تحمل محیط و گردشگران است. موحدی و همکاران )

با توجه به شرایط موجود و ارزیابی منطقه، عدم توجه به آستانه تحمل زیست محیطی منابع تفرجگاهی  منطقه سبالن نشان دادند
پارسا  تواند پایداری این منابع را حتی در کوتاه مدت در معرض خطر جدی قرار دهد و روند تخریب آن را تشدید نماید.سبالن می

( نقش توسعه پایدار گردشگری در مناطق حفاظت شده منطقه سبالن را بررسی و نشان دادند ظرفیت برد 2002ناصحی )جو و 
 . بااستنفر در روز  64نفر در روز و ظرفیت برد موثر برابر با  9364نفر در روز، ظرفیت برد واقعی برابر با  93993فیزیکی منطقه 

مقدار به دست آمده از دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی  مقایسه ظرفیت پایه موجود در منطقه با
با تخمین ظرفیت برد ( 6320حسن پور خوران ده و فاتحی )در منطقه گردشگری بیشتر از ظرفیت برد مجاز است. مشخص شد که 

ویتهای خاص خودش رو دارد و ظرفیت برد هر که هر نقطه گردشگری اولگردشگری جنگلهای فندقلو در استان اردبیل نشان دادند 
منطقه بر طبق شرایط محیطی متفاوت است. در نتیجه برنامه ریزی و مدیریت پایدار متناسب با استانداردهای برد گردشگری و 

ان را بعنو 6ظرفیت برد گردشگری پارك ملی ماریتاس آیسالس (6322) 2و ترونکوسوقابلیت تحمل الزم و ضروری است. ماگانا 
ابزاری جهت حفاظت از جامعه مرجانی را بررسی کردند. آنها معتقدند ظرفیت برد یک سایت عالوه بر بررسی فعالیتهای انسانی و 

این پارك ناحیه حفاظت شده بوده و ناحیه ناحیه مورد نظر را بررسی کند.باید ویژگیهای محیطی )زنده و غیر زنده(  ،ظرفیت مدیریت
نیسم های همراه آنها هستند اما هیچ راهنمای مشخصی برای حداکثر ظرفیت برد آن وجود ندارد. در این غنی از مرجانها و ارگا

و گشت و گذار  490تا  522سایت غواصی  متداول بوده و ظرفیت برد فیزیکی Snorkelingو  SCUBAناحیه غواصی 
Snorkeling  263  5/52تا  5/66ل فاکتور تصحیح، ظرفیت برد موثر نیز به نفر در روز به ترتیب در نظر گرفته شد. با اعما 953تا 

ظرفیت برد محیط گردشگری  0(6329سوارنو و ویدجایا )کاهش یافت. در روز  Snorkeling نفر 204تا  90غواص و نفر 
ردند ( محاسبه کRCC( و ظرفیت برد واقعی)ECC(، ظرفیت برد موثر)PCCرا برای ظرفیت برد فیزیکی) 5جنگلهای گوا کیسکندو

 (6324) 4برا و همکاران نفر در روز تعیین شد. 295و  622، 0003های فوق به ترتیب برابر با بدست آمده برای شاخصمقادیر 
 9هند را بررسی و نشان دادند ساحل رو به غروب آفتاب و ساحل سیتاپور 2واقع در جنوب آندامان 2ظرفیت برد گردشگری جزیره نیل

نفر در ماه بوده و  25363نفر در روز،  6205. ظرفیت برد موثر جزیره نیل را در جزیره دارند TCCترین نبه ترتیب باالترین و پایی
( در پژوهشی به بررسی ظرفیت تحمل 6324لوبو و همکاران ) ظرفیت برد گردشگری این جزیره در حالت مطلوب قرار دارد.

بازدید  29بازدید کننده در روزهای عادی و  65پژوهش براساس بررسی های این . یافتهندگردشگری در غار ساناتا در برزیل پرداخت
آوری شده بود. نتایج این پژوهش نیاز به درك قابلیت برد گردشگری را به عنوان یک کننده در روزهای آخر هفته و تعطیالت جمع

. آنها در این پژوهش به ارائه یک تواند در تحلیل برد گردشگری مناطق توریستی مهم باشدشد که میفعالیت پویا متذکر می
چارچوب کلی در خصوص برآورد ظرفیت گردشگری در غارهای برزیل پرداختند. این پژوهش در خصوص برآورد ظرفیت برد 
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های طبیعی به عنوان یکی از گردشگری در غار دیابو در نزدیکی شهر الدورادو انجام گرفته بود. با توجه به اینکه امروزه محدودیت
های رهای تاثیرگذار بر ظرفیت برد گردشگری معرفی شده است و ذینفعان زیادی با شعار توسعه پایدار و تاکید بر حمایتمتغی

اند. این پژوهش به این نتیجه رسید که ظرفیت برد گردشگری مشروط به پروتکل نظارت بر محیط اجرایی پرداخته–اقتصادی
های اولیه غارها را تواند محدودیتنعطاف داشته باشد. امید است که چنین نظارتی میزیست و با توجه به سطح تقاضا باید قابلیت ا

بینی نشده دیگر های محلی و شناسایی اثرات زیست محیطی و عوامل پیشبه عنوان تابعی از تغییرات در الگوهای مصرف، واقعیت
بی ظرفیت برد گردشگری در نواحلی ساحلی پرداختند. این ( در پژوهشی به بررسی و ارزیا6326را اصالح نماید. جرادو و همکاران )

مطالعه برروی یک منطقه ساحلی باز که دارای یک اقتصاد مبتنی بر گردشگری انبوه متمرکز است، انجام شده است که 
ی، روستایی، پذیر که با دیگر نواحی ساحلدهد و از یک فرمول انعطافمحدودیتهای رشد مناطق گردشگری را مورد بررسی قرار می

( در 6336های گردشگری مورد استفاده است. منینگ و همکاران )طبیعی و شهری بسته به اثرات تولید شده توسط مدیران بخش
بینی بازدید روزانه و کاربرد آن در های توریسم جزیره آلکاترا و ارایه یک مدل جهت پیشپژوهشی به تخمین ظرفیت برد جذابیت

 رودخانه واقع در پورتوریکو پرداختند. مدیریت گردشگری در دو
پذیر بودن و حساسیت نسبتا باالی مناطق طبیعی که به عنوان مواهب خدادادی، محصول مستقیم طبیعت و با توجه به آسیب

یز برای های زیباشناختی و آموزشی و غیره از تقاضای بیشتری نکارکردهای مستقیم آن هستند و به دلیل دارا بودن منظرها و ارزش
 افزایش به توجه با کند. امروزهگذران اوقات فراغت برخوردارند، بررسی و تعیین ظرفیت برد گردشگری اهمیت خاصی پیدا می

 و ظرفیت حد در آنها از برداریبهره و منابع برد ظرفیت به توجه منابع گردشگری، از استفاده در روزافزون تقاضای و جمعیت فزاینده
است. از اینرو ایجاد تفرجگاه همگام با توان محیط زیستی سرزمین به عنوان یک ابزار و راهکار  یافته اهمیت پیش از بیش توان آنها

کند. از اینرو این تحقیق اثر بخش، نقش اساسی در توسعه پایدار، ارتقای سطح زندگی جوامع انسانی و حفظ تعادل طبیعی ایفا می
تعیین مکانهای نهایی بعد از مطالعات میدانی و تعیین ظرفیت برد مجموعه مکانهای  درصدد بررسی وضعیت موجود حوضه جیرنده،

 شناسایی شده است. 

 پژوهش روش

از طریق  های مورد استفاده نیزبه منظور دستیابی به اهداف تحقیق از ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر استفاده شده است. داده
  و مطالعات میدانی استخراج شده است. GISافزار مهای هوشمند و با استفاده از نر نقشه

 (PCC) ظرفيت برد فيزيكي

گفته  توانند حضور فیزیکی داشته باشند،ظرفیت برد فیزیکی به حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که در یک زمان و مکان معین می
 (.2092طبیبیان و همکاران، ) شودشود که بر اساس فرمول زیر محاسبه میمی

 

های ه جا شده و تداخلی با سایر پدیدهمقدار فضای مورد نیاز بازدید کننده که به راحتی بتواند در آن جا ب مساحت ،  
ت الحظامربع با توجه به ویژگیهای طبیعی و حساسیتهای هر منطقه و مد. تعداد بازدید کننده در هر مترشته باشفیزیکی و یا افراد ندا

تواند متفاوت باشد. مثال در مناطق طبیعی مراجعه کنندگان غالبا نیازمند سطوح وسیعتری)ظرفیت برد روانی( نسبت به ایمنی می
نیز تعداد بازدید روزانه از یک مکان است که از طریق تقسیم  منابع شهری و حتی حاشیه شهری و مناطق نیمه طبیعی هستند. 

 آید.ستفاده بودن محل بر میانگین طول زمان یک بازدید به دست میمدت زمان قابل ا

 (RCC) ظرفيت برد واقعي

ظرفیت برد واقعی، عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان گردشگری که با توجه به عوامل محدودکننده که ناشی 
باشد، مجازند تا از آن مکان بازدید به عمل آورند. و بر اساس زیکی میاز شرایط ویژه آن مکان و تأثیر این عوامل بر ظرفیت برد فی

 (.2092فرمول زیر محاسبه میگردد )طبیبیان و همکاران، 
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 :تواند به صورت زیر بیان شودمیشود. بنابراین فرمول یک عامل محدود کننده است که به درصد بیان می که در آن 

 
 

 آیند.براساس فرمول زیر بدست میعوامل محدود کننده 

 
 
 مقدار کل یک متغیر است. مقدار محدودکننده یک متغیر و  که در آن  

 (ECC) ظرفيت برد مؤثر

ارد، گفته ظرفیت برد مؤثر به حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان که مدیریت موجود، توانمندی اداره آن را به صورت پایدار د
 (.2092)طبیبیان و همکاران،  شود. ظرفیت برد مؤثر از طریق فرمول زیر به دست میآیدمی

 

باشد و شامل مجموعه شرایطی است که مدیریت یک منطقه برای رسیدن به اهداف و توانمندیهای مدیریتی مینیز  
توان از خط و مشیها، که می انمندیها، متغیرهای فراوانی دخالت دارنددر برآورد کمی این تو .عملکردهای مورد نظر، نیاز دارد

ظرفیت برد  د.سیاستگذاریها، قوانین و مقررات، تسهیالت زیربنائی و تجهیزات، نیروی انسانی مورد نیاز، منابع مالی و غیره نام بر
تواند موجب استفاده از یک منطقه تا حد ظرفیت می رود و وجود توانمندیهای مدیریتیمؤثر هیچگاه از ظرفیت برد واقعی فراتر نمی

 د.برد واقعی و نه باالتر از آن شو

 مطالعه مورد محدوده
از شمال به . این حوضه دارد دامنه جنوبی البرز مرکزی قرار جنوب غربی استان گیالن و شمال ایران و در در جیرندهحوضه آبخیز 

حوضه . شودجنوب به رودخانه شاهرود محدود می از پارودبار و شرق به حوضه ناوه و از از غرب به واحد سنگرود، ،رودحوضه سیاه

  60 52 02 درجه طول شرقی و 22 43 50 تا 00 52 50 ییای است کوهستانی که بین مختصات جغرافیامنطقه جیرنده

 گردیده است. برآورد کیلومترمربع 60/63غ برمساحت محدوده مورد مطالعه بال عرض شمالی واقع گردیده است.  00 55 02تا 
بلندترین نقطه  سطح دریا و از متر 2293مدخل خروجی حوضه به رودخانه شاهرود به ارتفاع  ترین نقطه حوضه مطالعاتی درپست

ضه جیرنده در در این تحقیق به منظور تعیین ظرفیت برد گردشگری حو .(2)شکل  از سطح دریا ارتفاع دارد متر 6063 آن به ارتفاع
گیری بهره GISهای مختلف اطالعاتی در محیط ابتدا محلهای مناسب برای تفرج در این حوضه شناسایی شد. بدین منظور از الیه

های مورد استفاده برای شناسایی تفرجگاهها از منابع مختلف اخذ گردید. سپس فاکتورهای اصلی یعنی اقلیم، منابع آب، شد. داده
انداز/طبیعی بودن شناسایی و معیارهای هر یک از فاکتورهای پیشنهادی تعیین شدند. بدین گیهای انسانی و چشمتوپوگرافی، ویژ

های انسانی و ترتیب فاکتورهای در نظر گرفته شده برای شناسایی تفرجگاهها به ترتیب اهمیت، منابع آب، توپوگرافی، ویژگی
 انداز در نظر گرفته شد.چشم
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 .  محدوده جغرافيايي مورد مطالعه8شكل 

 بحث و هايافته

در این تحقیق به منظور تعیین ظرفیت برد گردشگری حوضه جیرنده در ابتدا محلهای مناسب برای تفرج در این حوضه شناسایی 
ها از رای مکانیابی تفرجگاههای مورد استفاده بگیری شد. دادهبهره GISهای مختلف اطالعاتی در محیط شد. بدین منظور از الیه

منابع مختلف اخذ گردید. سپس فاکتورهای اصلی یعنی اقلیم، منابع آب، توپوگرافی، ویژگیهای انسانی و چشم انداز/ طبیعی بودن 
از شناسایی و معیارهای هر یک از فاکتورهای پیشنهادی تعیین شدند. با توجه به اهمیت فاکتورها در تعیین تفرجگاهها، منابع آب 

اهمیت بیشتری نسبت به سایر فاکتورها برخوردار هستند زیرا فاصله از رودخانه و چشمه بعنوان منابع اصلی تامین آب از دو جهت 
دوری و نزدیکی به تفرجگاهها اهمیت دارد. سایر معیارها نیز با در نظر گرفتن ویژگی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی )هزینه و 

 ارزش طبقات هر معیار تعیین و نمایش داده شده است. 6ارائه شده است. در شکل  2ر جدول بندی و دفایده( طبقه

 در حوضه آبخيز جيرندهرزشهاي مختلف جهت ايجاد تفرجگاه هاي با ا. مساحت پهنه8جدول 

 ارزش کمي ارزش کيفي تعداد پيكسل مساحت )متر مربع( مساحت به هكتار مساحت به درصد

 2 نامناسب 40 2064 2064/3 3324/3

 6 اینامناسب تا حاشیه 2460 09324 9324/0 299/3

 0 ایحاشیه 60229 262043 204/26 409/0

 5 ای تا متوسطحاشیه 622926 4562933 29/456 9/62

 4 متوسط 002559 0022633 26/002 00/59

 2 متوسط تا مناسب 259526 0222443 244/022 04/29

 2 مناسب 22260 529324 9324/52 32/6

 جمع    009/6366 233%
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هایی که دارای مناطق نامناسب از مطالعه حذف و از بین مناطق مناسب، پهنه برد گردشگری حوضه آبخیز جیرنده، در راستای تعیین
ط نهایی جهت بعنوان نقا 4و  0، 6، 2های با کد هکتار بودند برای بازدید میدانی انتخاب شدند که در نهایت پهنه 2مساحت بیش از 

های گردشگری است ای از منابع و جاذبهها، استقرار مجموعه(. دالیل انتخاب سایت2بررسی برد گردشگری انتخاب شدند )جدول
 آورده شده است. 6ترین آنها در جدول که برخی از مهم

 
 در حوضه آبخيز جيرندهمناسب بيش از يک هكتار  نواحي و شماره يهاي مناسب تفرجگاه. مدل نهايي مكان8شكل 

 

 هاي گردشگري مناطق تفرجي حوضه جيرندهبندي پتانسيل. تيپ8جدول 

 نام جاذبه ها تيپ نوع جاذبه رديف

 طبیعی 2

 ها ، غارها و کوهستان() اعم از شبکه رودها، دره مناظر زیبا

 حیات گیاهی و جانوری
مرال،  جیات جانورانی از قبیل ،ایای، بوتهتنوع پوشش گیاهی یکساله، چندساله درختچه

 :ای، گراز، گربه جنگلی، شغال، تشی، راسو و پرندگانی نظیرشوکا، پلنگ، خرس قهوه
 کبک، ابیا، دارکوب، عقاب جنگلی، دلیجه و بحری

 ویژگیهای محیطی
تنوع اقلیمی، آب و هوای  خنک و ایجاد مه و شزایط بسیار مطبوع در مناطق کوهستانی 

 به دلیل اختالف ارتفاع زیاد حوضه تر، مناظر بکر

6 
تاریخی و فرهنگی و 

 مذهبی

 امام زاده و مسجد مذهبی

 جاذبه های تاریخی تاریخی و فرهنگی

 انسانساخت انسانساخت 0
چشمه آب ، دهکده توریستی داماش و گل سوسن چلچراغباغات گردو و گیالس و 

 ،پارك طبیعی گل کوه، معدنی داماش

 (PCCكي)ظرفيت برد فيزي
ظرفیت  حضور فیزیکی در منطقه داشته باشند توانندحداکثر تعداد بازدیدکنندگان و گردشگرانی که در یک زمان و مکان معین می

سطح دسترسی  در این رابطه  است که فرمول ظرفیت برد فیزیکی . شودبرد فیزیکی نامیده می

های انتخاب شده متفاوت تفریحی حوضه جیرنده برای هر یک از پهنه -ان که در مجموعه گردشگریدیدکنندگجهت استفاده باز

متر  6مقدار فضای مورد نیاز هر بازدید کننده )این مقدار در حالت عادی برای یک فرد معمولی، مساحتی افقی به اندازه  است. 
نیز متوسط ساعات بازدید از مجموعه گردشگری تعیین شده است.  ه است. مربع در سایتهای مورد مطالعه در نظر گرفته شد

مورد مطالعه، های هنهدر نهایت، ظرفیت برد فیزیکی پشده است.  بینیپیشمتر مربع  23مقدار فضای مورد نیاز برای هر فرد برابر با 
 ساعات بازدید از منطقه گردشگری متوسطنیز  ومورد نیاز هر فرد مترمربع فضای  23 و با در نظر گرفتن هاهنهبا دانستن مساحت پ

 . ارائه شده است 0جدول ر د های مورد مطالعه. نتایج حاصل از برآورد ظرفیت برد فیزیکی پاركمحاسبه گردید
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 در حوضه آبخيز جيرنده منتخب تفرجي هايهنهمحاسبه ظرفيت برد فيزيكي پ. 9 جدول
مساحت به متر مربع    متوسط ساعات بازديد فيت برد فيزيكي )سال(ظر ظرفيت برد فيزيكي)روز(

(A) 

 شماره 

92 2/02642 26 2/3 62350 2 
602 232309 26 2/3 99524 6 
202 2/50900 26 2/3 52400 0 
222 9/56625 26 2/3 04220 4 

 (RCCظرفيت برد واقعي )
نندگان از یک ظرفیت گردشگری با در نظر گرفتن محدودیتهای مختلف کظرفیت برد واقعی عبارتست از حداکثر شمار استفاده   

گذارند و باید از ظرفیت برد فیزیکی در این تحقیق جهت محاسبه ظرفیت برد واقعی، محدودیتهائی که بر زمان بازدید تأثیر میآن. 
براساس میانگین آب و . هستندشدید کسر گردند شامل محدودیت روزهای برفی و بارانی، روزهای یخبندان و نیز ساعات آفتاب 

میانگین تعداد  و، 26/00، میانگین تعداد روزهای بارانی جیرندهایستگاه هواشناسی  2004تا  2024هوائی دوره آماری سالهای 
 (.5)جدول  روز است 6/6229ایستگاه جیرنده  متوسط ساعت آفتابیهمچنین  .باشدمی 02/52 و یخبندان روزهای برفی

 

 مار عناصر اقليمي محدود کننده ظرفيت برد واقعي گردشگري در حوضه جيرنده آ .9جدول 

 ساالنه
 8115سال  

 پارامتر
 ژانويه فوريه مارس آوريل مي ژوئن ژوئيه آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

 روزهای بارانی 4 23 24 20 2 2 2 2 3 6 2 23 

 خبندانروزهای برفی و ی 22 2 0 3 1 1 1 1 1 1 3 83 

 ساعات آفتابی 2/4 2/5 5/5 9/5 2/9 5/23 0/23 2/0 2/23 2/9 2/2 0/5 

 تعداد روز 02 69 02 03 02 03 02 02 03 02 03 02 

 8111سال   
 پارامتر

 ژانويه فوريه مارس آوريل مي ژوئن ژوئيه آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر 

 روزهای بارانی 0 0 5 4 9 5 4 0 4 0 23 0 

 روزهای برفی و یخبندان 60 63 1 1 1 1 1 1 1 1 8 88 

 ساعات آفتابی 9/5 5/4 0/2 2/2 6/9 4/23 9/0 0/22 9/9 0/2 6/5 9/5 

 تعداد روز 02 60 02 03 02 03 02 02 03 02 03 02 

 8113سال   
 پارامتر

 يهژانو فوريه مارس آوريل مي ژوئن ژوئيه آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر 

 روزهای بارانی 2 23 23 22 23 4 2 0 9 2 26 26 

 روزهای برفی و یخبندان 20 6 0 6 1 1 1 1 1 1 1 3 

 ساعات آفتابی 4/4 2/4 4/4 9/4 2/9 2/9 4/23 0/23 2/9 2/9 2/4 2/5 

 تعداد روز 02 69 02 03 02 03 02 02 03 02 03 02 

 متوسط دوره 
 پارامتر

 ژانويه فوريه مارس آوريل مي ژوئن ژوئيه آگوست پتامبرس اکتبر نوامبر دسامبر 

 میانگین روزهای بارانی 22/2 22/0 22/0 00/20 00/9 00/4 00/5 00/2 00/5 2 00/0 00/23 26/00

 میانگین روزهای برفی و یخبندان 22/20 22/0 5 22/3 3 3 3 3 3 3 00/6 22/23 02/52

 میانگین ساعات آفتابی 0/225 25/252 5/222 222 62/626 9/604 6/022 5/066 622 4/606 224 2/256 6/6229

 

 :آید( به صورت زیر بدست مییخبندان و برفی و روزهای بارانی )بنابراین فاکتور محدودیت روزهای
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کند باید محاسبه ران ایجاد می( که شرایط نامساعد را برای حضور گردشگهمچنین فاکتور محدودیت ساعات آفتابی شدید )
ساعت در  6/6229میانگین ساعات آفتابی برابر با  6330تا  6332شود. براساس آمار ایستگاه هواشناسی جیرنده در طی دوره آماری 

ساعات  آفتاب شدید باشد، تعداد 25تا  26سال محاسبه شد. چنانچه در هر روز از ماههای ژوئن، ژوئیه، اگوست و سپتامبر از ساعات 
 :دارای آفتاب شدید برابر با

 
ساعت است. بر این اساس مقدار فاکتور محدودیت ساعات آفتابی  599بنابراین تعداد کل ساعات دارای آفتاب شدید در طول سال 

 :شدید برابر با

 
 :آیدزیر بدست می )برحسب نفر در روز( به صورت 4و  0، 6، 2بدین ترتیب ظرفیت برد واقعی چهار پهنه انتخاب شده یعنی 

 

 

 

 
 

های فوق در مجموع قادر توان گفت پهنهبا توجه به چهار پهنه منتخب برای گردشگران جهت استفاده از تفرجگاه حوضه جیرنده می
 نفر خواهد بود. 224234نفر گردشگر در روز هستند که در طی سال برابر با  022به پذیرش 

 (ECCظرفيت برد موثر )

به حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان که مدیریت موجود، توانمندی اداره آن را به صورت پایدار ه قبال گفته شد همانگونه ک
و  مشیهاتوان از خطمی در برآورد کمی این توانمندیها، متغیرهای فراوانی دخالت دارند که. دارد، ظرفیت برد مؤثر گویند

این ظرفیت  .یالت زیربنایی و تجهیزات، نیروی انسانی مورد نیاز، منابع مالی و غیره نام بردسیاستگذاریها، قوانین و مقررات، تسه
در سایت مورد مطالعه،  د.شوشده، فرض می برحسب درصدی از حداقل امکانات موجود برای نیل به ظرفیت برد واقعی محاسبه

 4و  0، 6، 2های نهایت ظرفیت برد موثر پهنهده است که در درصد ظرفیت برد واقعی در نظر گرفته ش 93ظرفیت برد مؤثر برابر با 
 )برحسب نفر در روز( به صورت زیر محاسبه گشت:

 
 
 

 
نفر در روز هستند که در طی سال برابر با  52و  44، 222، 04بطور کلی چهار پهنه یاد شده به ترتیب داری ظرفیت برد موثر 

 نفر در طی سال خواهد بود. 06223ل برابر با نفر و در ک 22244و  63324، 56234، 26224
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 گيرينتيجه
وری مناسب )در حد ظرفیت برد( از منابع محیط زیست، با حفظ زیبائیهای طبیعی آن، ارزیابی با توجه به اهمیت استفاده و بهره

مری ضروری است. به طوری که نیازهای فراغت )تقاضا( و قابلیت منابع )عرضه( برای فراهم آوردن فرصتهای گردشگری مناسب، ا
ریزی تفرجگاهها، از نقش اساسی و مهمی برخوردار بوده و فرصتهای الزم برای تفرج را برحسب حداقل تأثیرات حاین امر در طر

ی ریزی توسعه توریسم، برای ظرفیت برد، دو عنصر اصلی یعنی عنصر رفتاردر برنامه .آوردکنندگان روی منابع، به وجود میاستفاده
آورند و عنصر بیوفیزیکی که مشخص کننده کیفیت ای که بازدیدکنندگان از ناحیه گردشگری بدست میبه معنی کیفیت تجربه

شود. ظرفیت برد گردشگری هر منطقه باشد، در نظر گرفته میمیطبیعی و فیزیکی ناحیه گردشگری، با توجه به رفتار گردشگران 
 تفرجگاهاست. وسعت یک  منطقهدیگر متفاوت است که متأثر از شرایط آن تفرجگاه به ه تفرجگامختص آن منطقه بوده و از یک 

های فیزیکی، اقلیمی و همچنین وضعیت امکانات، تسهیالت پارك است. اما محدودیت آناولین فاکتور مؤثر بر ظرفیت گردشگری 
-دهد. وجود توانمندیهای مدیریتی میاثیر قرار میو کیفیت مدیریت و ارائه خدمات، ظرفیت برد فیزیکی و واقعی پارك را تحت ت

شناسی معرفی شده توسط اتحادیه روش ازبر این اساس، . تواند موجب استفاده از یک منطقه تا حد ظرفیت برد واقعی آن شود
فیت برد سه نوع ظراز  ،گردشگری مقاصد جهتجهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی برای برآورد ظرفیت برد نواحی طبیعی 

شود. ظرفیت برد گردشگری هر منطقه ( استفاده میECC( و ظرفیت برد موثر )RCC(، ظرفیت برد واقعی )PCC) فیزیکی
مختص آن منطقه بوده و از یک پارك به پارك دیگر متفاوت است که متاثر از شرایط آن پارك است. وسعت یک پارك اولین 

. اما محدودیتهای فیزیکی، اقلیمی و همچنین وضعیت امکانات، تسهیالت پارك فاکتور موثر بر ظرفیت گردشگری یک پارك است
، 2092دهد. طبیبیان و همکاران در سال واقعی پارك را تحت تاثیر قرار میو کیفیت مدیریت و ارائه خدمات، ظرفیت برد فیزیکی و 

نفر در  20262و  2220922مستعد تفرج به ترتیب ظرفیت برد فیزیکی و واقعی دره عباس آباد گنجنامه همدان را برای پهنه های 
ی توانمندیهای مدیریتی منطقه ظرفیت برد موثر را برآورد نکردند. پرورش و به دلیل کمبود اطالعات در زمینه کردند اما نروز تعیی

ه حفاظت شده گنو را ، ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر مجتمع اقامتی چاهو در زون تفرج متمرکز منطق2090همکاران در سال 
( ظرفیت برد موثر پارك ملی ترمسوس در 6322نفر در روز برآورد کردند. همینطور سایان و آتیک ) 222و  503، 243به ترتیب  

بازدید کننده در روز تخمین زدند. با محاسبه ظرفیت برد فیزیکی هر یک از چهار پهنه یا گستره مورد مطالعه به  02جنوب ترکیه را 
( ساالنه چهار PCCگردشگر در روز را دارند، و در مجموع ظرفیت برد فیزیکی) 222و  202، 602، 92دارای ظرفیت پذیرش ترتیب 

ها جهت گردشگر هست نفر بدست آمد. اما محاسبه فقط برد فیزیکی که بیانگر پتانسیل محیطی گستره 660043گستره برابر با 
ا باشد. زیرا عوامل منفی در طبیعت نقش بازدارنده و کاهنده در پذیرش گردشگر را دارند. پذیری آنهتواند بیانگر واقعیت گردشگرنمی

( و در نظر گرفتن تاثیر منفی عواملی چون روزهای یخبندان و برفی، روزهای بارانی و تابش RCCبا مطالعه ظرفیت برد واقعی )
نفر در روز محاسبه شد.  0/49و  9/29، 6/252، 6/50رتیب ها به تشدید آفتابی مشخص شد که پذیرش تعداد گردشگر در این پهنه

نفر به روش ظرفیت  224466نفر گردشگر در طی روز را دارد. در مجموع در طی سال  4/022که روزانه چهار گستره فوق قابلیت 
یگری در برآورد ظرفیت برد نیز تواند در این چهار گستره حضور داشته و از امکانات آن استفاده کنند. اما مسئله مهم دبرد واقعی می

مسائل مدیریتی و امکانات رفاهی و آسایشی ایجاد شده برای گردشگران است که مفهوم دیگری را در زمینه ظرفیت برد مطرح 
و  44، 222، 04برابر با  4و  0، 6، 2های شود. در این تحقیق ظرفیت برد موثر پهنه( نامیده میECCکنند که ظرفیت برد موثر)می
ها برای توانند از این پهنهنفر می 06223نفر و در کل برابر با  22244و  63324، 56234، 26224بدست آمد که ساالنه برابر با  52

گردشگری و تفرج استفاده کنند. البته ظرفیت برد یک منطقه ثابت نیست و با افزایش صدمات طبیعی و انسانی کاهش یافته و با 
 یریت قابل افزایش است.ارتقای سطح و روش های مد

 منابع 
های برآورد کمی ظرفیت برد و جستاری بر مفاهیم و روش(. 2092) .طبیبان، منوچهر، احد ستوده، کامران شایسته و رضا چلبیانلو

نرهای مجله ه. گنجنامه همدان-ریزی راهبردی توسعه گردشگری دره عباس آبادارائه یک نمونه کاربردی بر پایه تجربه برنامه
 .69-22 ،69 ،زیبا
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