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  :ها کلید واژه

 شکار منطقه گردشگري،

 برد ظرفیت الوند، ممنوع

 واقعی، برد ظرفیت فیزیکی،

  .مؤثر برد ظرفیت

  چکیده

 به مدیریت، و ریزي برنامه به نیاز که هستند طبیعی گردشگري مقصدهاي ترین مهم از یکی حفاظت تحت مناطق

 جذب در محدودي توانایی گردشگري مقصد هر. باشد می مدت بلند در ها آن خدمات پایداري از اطمینان منظور

 نامطلوب اثرات کاهش هاي راه از یکی. گردد می بیان برد ظرفیت مفهوم با غالبا ها، محدودیت این که دارد گردشگر

 برخوردار زیادي اهمیت از برد ظرفیت از ستفادها. است مناطق این برد ظرفیت برآورد طبیعی، هاي محیط بر گردشگري

 ریزي برنامه به توان می گیرد، قرار محاسبه مورد استاندارد و صحیح طور به برد ظرفیت که صورتی در زیرا است،

 فعالیت جهت مناسب مدیریت و ریزي برنامه منظور به مطالعه این در. یافت دست گردشگري ي زمینه در تري، مناسب

 کمی، ابزاري عنوان به برد ظرفیت از گردشگر جذب جهت الوند حفاظت تحت منطقه بالقوه ظرفیت تعیین و گردشگري

 در 2 و 1 طبقه در متمرکز و گسترده سطح دو در گردشگري هاي پهنه ابتدا. گردید استفاده هدف این به رسیدن جهت

 طبقه متمرکز تفرج و هکتار 1150 و 700 ؛ ترتیب به 2 و1 طبقه گسترده تفرج مساحت که گردید مشخص منطقه این

 ظرفیت مدل طریق از منطقه برد ظرفیت برآورد منظور این به سپس. شد حاصل هکتار 177 و 23 مساحت با 2 و 1

 و1 طبقه دو در -  گسترده گردشگري پهنه در- موثر و واقعی فیزیکی، سطح سه در برد ظرفیت ،TCC توریسم) تحمل(

 واقعی، برد ظرفیت سال، در نفر 5042 و 3065 ،2 و 1 طبقه در ترتیب به فیزیکی برد رفیتظ میزان. گردید محاسبه 2

 حفاظتی شرایط دلیل به سال در نفر 23 و 14 منطقه، واقعی برد ظرفیت از درصد 10 حدود و سال در نفر 225 و 137

  یافت اختصاص موثر برد ظرفیت به منطقه در موجود هاي محدودیت و

  

  مقدمه

 در قابلیت، این از هدفمندي بهره مندي ولی دارند؛ قرار حفاظت تحت مناطق در ، گردشگري ظرفیت هاي از ده ايعمبخش 

 اثر بر که جایی تا ؛است  نگرفته صورت -سطح جهان در -منطقه اي توسعۀ آن، تبعه به و مناطق این توانمند سازي جهت

 برنامۀ تدوین ضرورت امر، این. هستیم خدادادي گستره هاي این رفتن بین از شاهد تدریج، به محیطی، و انسانی فشارهاي

متذکر می  را حفاظتی تحت منطقۀ هر اجتماعی اقتصادي، زیست محیطی، شرایط با متناسب گردشگري جامع مدیریتی

 به ادياقتص توسعۀ و رشد اصلی پشتوانۀ جهان، کشورهاي از بسیاري در طبیعی منابع). 1388آقاخانی،  و محرم نژاد(شود

 مناطق رابطه، این در توجه درخور حوزه هاي از یکی .دگردمی یاد  ملّی سرمایۀ ترین بزرگ عنوان به آن ها از و می آیند شمار

 از مناطقی :از عبارتند حفاظت جهانی اتحادیۀ تعریف اساس بر مناطق این ).1393صابري و همکاران، (است حفاظت تحت

 با تا شده اند برگزیده شان پیرامون فرهنگی و طبیعی منابع زیستی، تنوع از نگهداري و حفاظت منظور به که دریا یا زمین

 نظر از مختلف کشورهاي در موجود مناطق). 1387همکاران،  و ایگلز(گیرند قرار مدیریت تحت کارآمد و قانونی روش هاي

 ذخیره گاه هاي وحش، حیات مناطق ملّی، ايپارك ه به و هستند متفاوت یکدیگر از کارکرد و ساختار مفهوم، شکل، ابعاد،
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). 1388 میرزایی، و ضیایی(می شوند بندي دسته مدیریتی، گوناگون اهداف با فرهنگی، مکان هاي و دریایی پارك هاي طبیعی،

 بهرة طبیعی، گردشگري فعالیت هاي از حاصل فواید نظیر مناطق؛ این بالقوة منافع از می توان هدفمند، برنامه ریزي صورت در

 مولد فقر، ریشه کنی طبیعی، منابع حفظ راستاي در راهبردي عنوان به آن از و  )Williams, 1992(برد مالحظه اي قابل

 مردم براي عمومی مالکیت حس افزایش و زیست محیطی آموزش حفاظت، مالی توجیه اشتغال آفرینی، اضافی، درآمدهاي

 به اکوتوریسم ).1389 کهرم، و شهرکی فروزنده(گردیدمند  بهره می باشند توسعه فرو و روستاییکه عموما  ؛پیرامون محلی

 زیستی تنوع و طبیعی منابع از حفاظت حال عین در و شده حفاظت مناطق از اقتصادي منافع تولید براي اي زمینه عنوان

منافع  عمل در که چرا ؛باشد نمی ابعمن این از پایدار استفاده دارویی براي نوش حال هر به اما .می گردد مطرح آن ها در موجود

 1993(باشند انتظار مورد حد از بیش ها هزینه یا ها عوض آسیب در و انتظار مورد حد از کمتر بسیار تواند می حاصل

Laarman and Durst,( .خود به را گردشگري صنعت از بزرگی حجم که گردشگري انواع و بخش ها ترین مهم از یکی 

 بر محیطی زیست اقتصاد متخصصان). Gyan et al; 2004(است گردي طبیعت یا طبیعت در گرديگردش دهد می اختصاص

 قابلیت بین مطلوب توازن برقراري بنابراین؛ هستند اي وظیفه هاي چند موهبت طبیعی، هاي سیستم که دارند تأکید مهم این

ضرور  امري ها آن از مراجعین استفاده یزانم و زیست محیط منابع مهم از کارکردهاي یکی عنوان به منبع یک تفرجگاهی

 یا طبیعی میراث لذت از کسب ارتقاي و حفاظت براي شده حفاظت مناطق حفاظت، اتحادیه جهانی طبق). 1390 مخدوم،(است

 مناطق بعضی در شده حفاظت مناطق از بازدید و اکوتوریسم ).IUCN, 1991(ایجاد شده اند زیستی تنوع حفظ براي و فرهنگی

 هاي چارچوب از استفاده مشکل این حل براي ،شده حفاظت مناطق بعضی مدیران که است شده اکولوژیکی اثرات بروز بموج

 ها آن به نیز گردشگري و هستند گردشگري نیازمند شده مناطق حفاظت. نمودند عنوان را بازدیدکنندگان تاثرا مدیریت

 مناطق مدیریت و ایجاد در مهمی جزء همیشه ولی گردشگري است ضمتناق گاهی و پیچیده رابطه این چه اگر. دارد احتیاج

 به تاریخ قدمتی داراي گردشگري و شده حفاظت مناطق میان ارتباط. )Farrel et al, 2002(رود می شمار به شده حفاظت

 تاثیر ژهوی به و بوده شده حفاظت مناطق از بسیاريۀ توسع در مهمی مسئله اقتصاد. می باشد شده حفاظت ناطقم خود

 و مدیران که آن با). 1392پرورش و همکاران، (است برخوردار باالیی اهمیت از شده حفاظت مناطق در گردشگري اقتصادي

 ولی دهند، انجام گردشگري بخش با تر سازنده ۀرابط ایجاد براي زیادي کارهاي توانند می شده حفاظت ریزان مناطق برنامه

 بر عالوه. سازد می محدود را ها آن آزادي که کنند می فعالیت فرهنگی و اقتصادي ی،سیاس هاي حقوقی، محیط در نیز خود

 وجود با. دهد میکاهش   را گردشگري فرآیند ،می باشد مناطق این مدیران حیطه تاثیرگذاري از خارج که بسیاري عوامل این،

 ویژه به و ذینفعان از وسیعی طیف با همکاري طهواس به آن ها نمایند،ایفا  حیاتی نقشی توانند می مدیران مسائل، این همه

و جوامع محلی می  طبیعت در گردشگري ةدنکن که تضمین دهند انجام فعالیت هایی توانند می صنعتی و محلی جوامع

 برنامه ریزي، مستمر فرایند مستلزم که است پیچیده سیستم یک از نمادي طبیعت گردي، .),.Edgell et al 2008(باشد

 را اقتصادي هاي فرصت تا )1390زاهدي، (می باشد شده بینی پیش اهداف به نیل منظور به اصالح؛ و نظارت اجرا، ارزیابی،

 & Flagestad(بخشد بهبود را ذینفعان تمام زندگی کیفیت و نماید محافظت فرهنگی و طبیعی میراث از ،دهد  افزایش

Hope, 2001(. منابع سطح بردن باال و حفظ کنار در مناسب اناتامک ایجاد شامل تفرجی، هاي فعالیت مدیریت 

 این برد ظرفیت برآورد طبیعی، هاي محیط بر گردشگري نامطلوبیکی از راه هاي کاهش اثرات . )Glyptis, 1991(است

 سعه،تو از ناشی فشارهاي. باشد می طبیعت از پایدار هاي برداري بهره از یکی دنیا در مسئوالنه گردشگري امروزه. است مناطق

 هدف. آورد روي طبیعت به مجدداً که است داشته برآن را انسان روزمره، هاي از برنامه ناشی پیامدهاي و شهرنشینی زندگی

 نماید بدون اینکه موجب کمک تحت حفاظت مناطق اهداف به گردشگري :که است موضوع از این اطمینان از این مطالعهاصلی 

  .دست یافتمورد مطالعه ظرفیت بالقوه گردشگران در منطقه  به رفیت برد گردد و با محاسبه ظ این مناطق تخریب

  مبانی نظري

منابع طبیعی  ،که به طور خاص براي حفظ و نگهداري از تنوع زیستی ی یا آبی می باشد، منطقه اي خشکتحت حفاظت ۀمنطق

با  ).Dudley, 2008(و مدیریت می شود و فرهنگی همراه آن تعیین شده و از طریق قانونی یا شیوه هاي رایج سنتی حفاظت
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حتی . ایجاد پارك ها و مناطق حفاظت شده، گونه هاي متعددي در سراسر جهان تحت پوشش حفاظت قرار گرفته است

نیز حفظ می هایی که شاید هنوز ناشناخته مانده و یا ارزش ها و استفاده هاي مصرفی و غیر مصرفی آن ها مشخص نشده  گونه

ر این، با احداث پارك ها و مناطق تحت حفاظت امکان استفاده چند جانبه نظیر آموزش و پژوهش، مطالعه شوند؛ عالوه ب

. )Possiel et al., 1995(و گردشگري فراهم می شودمسائل محیط زیست جهت مقایسه تطبیقی با مناطق تخریب شده 

اهداف صرفا حفاظتی نداشته و ) VI(طبقه ) IUCN(بنابر این مناطق تحت حفاظت با توجه به موقعیت خود در طبقه بندي 

این هدف قانونی و مجاز است؛ به همین دلیل براي  ).Phillips, 2004(باید از منابع زیستی و فیزیکی آن ها بهره برداري شود

ارض در غیر این صورت ممکن است کاربري هاي مختلف در تع. حفظ موجودیت و ارزش هاي این مناطق باید برنامه ریزي شود

 هاي هزینه و منافع بین ایجاد تعادل ).1395قدیمی و همکاران، (و حفاظت مناسب میسر نگردد یردبا ارزش حفاظت قرار گ

 و بودن دسترس قابل میزان جذابیت، عوامل این جمله از ،دارد بستگی مختلفی عوامل به تحت حفاظت مناطق در گردشگري

 حد در گردشگران ورود ریزي و برنامه مدیریت و طرف یک از درآمد حداکثر سبک منظور مناطق به این از گردشگران استقبال

 ,Lindberg(طرف دیگر می باشد از ها آن طبیعی منابع به آسیب رساندن حداقل به مناطق براي طبیعی هاي پتانسیل

 مورد استاندارد و صحیح طور به برد ظرفیت که صورتی در زیرا است، برخوردار زیادي اهمیت از برد ظرفیت از استفاده ).1991

تعیین ظرفیت  .)Saveriades, 2000(گردشگري انجام داد ۀزمین در را تري مناسب برنامه ریزي توان می گیرد، قرار محاسبه

 McCool(می گردد محسوب ملی هاي پارك و شده حفاظت مناطق در بازدیدکنندگان مدیریت جهت مرسوم رویکرديبرد ،

et al., 2007(. تعیین براي و گردید ایجاد وحش مدیریت حیات و شناسی بوم ي زمینه در ابتدا در "برد ظرفیت "مفهوم 

 به - دهد رخ شناختی بوم یا زیستی اثرات نامطلوب که این بدون  -نمایند زندگی زیستگاه یک در توانند که می جانورانی شمار

 استفاده مورد ها، پارك مدیریت و شمار بازدیدکنندگان زایشاف از ناشی هاي نگرانی رفع منظور به از آن پس اما آمد؛ وجود

 که است افرادي شمار حداکثر شامل برد ظرفیت گردشگري، جهانی سازمان تعریف طبق). Dearlove, 2004(گرفت  قرار

، اجتماعی، اقتصادي شرایط فیزیکی، محیط تخریب موجب که این بدون کنند، بازدید گردشگري مقصد یک از توانند می

مبنا  ).World Tourism Organization, 1992(گردند بازدیدکنندگان رضایت کیفیت در پذیرش قابل غیر کاهش و فرهنگی

 در و می باشد محیط زیست کیفیت معرف شاخص هاي در تغییرات قابل قبول حدود شناخت برد، ظرفیت مفهوم اصلی پایه و

گسترش صنعت گردشگري در مکان هایی  ).1386 همکاران، و طبیبیان(اردد کاربرد و پارکداري منطقه اي شهري، برنامه ریزي

که توان بالقوه جذب گردشگر را دارند، می تواند به عنوان ابزاري کار آمد در جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع میزبان به 

شمار می آید، توسعه صنعت  جاذبه محیطی، عنصر الزم و نه کافی براي رشد و توسعه صنعت گردشگري به. کار گرفته شود

گردشگري در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق محدوده، ارائه خدمات و تسهیالت مورد نیاز گردشگران و نیز معرفی براي 

 جامعه متعدد و مختلف بخش هاي مشارکت مستلزم و ترکیبی فعالیتی گردشگري ).1380محالتی، (جذب گردشگران است

 هماهنگی و برنامه ریزي نیازمند مرحله هر در رو این از. بردارد در گسترده اي اثرات نیز میزان همان به که است

 -، خواست ها و آرزوهاي انسان با انگیزه هاکه  گردشگري فعالیتی فرهنگی است ).Machintosh. and Ritchie, 1995(است

فراوانی در ابعاد اقتصادي، فرهنگی و  گردشگري تاثیر). 1376ضرغام، (مرتبط می باشد -که منبعث از فرهنگ جامعه است

گردشگري منجر به ایجاد اشتغال و به جریان انداختن سرمایه هاي اقتصادي می گردد و به دنبال . سیاسی کشور می گذارد

  .)1386شجاعی و نوري، (تقاضا براي سفر به داخل کشور و افزایش امنیت داخلی می گردد

  

  پیشینه تحقیق

 مدیریت طرح تدوین ،)1386دربیکی،  و محرم نژاد( ؛بهمی توان  گردشگري برد ظرفیت برآورددر زمینه مطالعات انجام شده از 

 توسعۀ راهبردهاي ارائۀ) 1388محرم نژاد و آقاخانی، (، گلستان استان در جهان نما شده حفاظت منطقۀ طبیعت گردي

) SWOT ،)Reihanian et al, 2012د تحلیلی با استفاده از رویکر جاجرود شدة حفاظت منطقۀ در پایدار اکوتوریسم

 اکوتوریسم توسعۀ) Ghorbani, et al., 2015(، در استان گیالن بوجاق ملّی پارك پایدار گردشگري توسعۀ راهبردهاي
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 ,.Inglis et al(، شمالی خراسان استان در نمکزار کجی تاالب؛ موردي مطالعۀ QSPMو  SWOTمدل  از استفاده با پایدار

) Saveriades, 2000(ها،  کوسه مطالعه براي ساحلی هاي برد خلیج ظرفیت بر موثر عوامل اجمالی مرور) 2000

) Sayan and  Atik, 2011(شرقی،  ساحل گردشگري هاي استراحتگاه برد اجتماعی براي ظرفیت سازماندهی گردشگري

ی ترمسوس در جنوب ترکیه، تخمین ظرفیت برد گردشگري براي مناطق حفاظت شده؛ مطالعه موردي پارك مل

)Mathienson and wall, 1982 (،بررسی اثرات اقتصادي، فیزیکی و اجتماعی توریسم )ye, 2016(  تعیین ظرفیت برد

 Reghunathan(محاسبه و بررسی ظرفیت برد در مناطق ساحلی، ) Jurado et al., 2017(محیط زیستی در کشور چین، 

et al., 2016 ( یت برد زیستی در کشور هند، در ظرفعوامل موثر)Tselentis et al., 2011 ( محاسبه ظرفیت برد

 استان در قیصري شده حفاظت منطقه گردشگري برد ظرفیت ارزیابی) 1392شیخ و همکاران، (، گردشگري در کشور یونان

 در قایقرانی فعالیت هاي اجراي براي مجاز فیزیکی، واقعی و برد ظرفیت )1392و همکاران،  پرورش(، بختیاري و چهارمحال

) 1394امیري و همکاران، (، بررسی و معرفی ظرفیت برد گردشگري )1381نهرلی و رضایی، (، گز رود حرا بین المللی تاالب

ارزیابی توان ) 1395ایلدرمی و همکاران، (مکان یابی مناطق توسعه صنعت گردشگري در منطقه حفاظت شده ارسباران، 

  .اشاره نمود منطقه حفاظت شده لشگر در شهرستان مالیراکولوژیکی اکوتوریسم و 

  

  مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

بوده و دامنه تغییرات ارتفاع از حدود ) کیلومتر 110: محیط(هکتار  37017منطقه شکار ممنوع الوند داراي وسعتی حدود 

شهرستان کیلومتري  18 طقه مورد مطالعه در من. رسدمتر می 3600ها تا بلندترین نقاط با ارتفاع متري در دامنه 1300

مناطق کوهستانی استان به عنوان کانون عمده حیات وحش و از جمله غنی ترین و  .همدان و بخش مرکزي واقع شده است

تنوع آب و هوایی و پوشش گیاهی، جنگلی و مرتعی استان، و ارتفاعات بلند . آید هاي گیاهی به شمار میمتنوع ترین رویشگاه

گونه پستاندار و  27گونه پرنده و  160اعث گردیده جانوران با تنوع باالیی در استان زیست نمایند که در این خصوص، حدود ب

. باشند دیده شده استها کل و بز و قوچ و میش میهاي متعددي از آبزیان و خزندگان و دوزیستان که عمده ترین آنگونه

به عالوه این منطقه به عنوان . بیعی بسیاري از وحوش از جمله قوچ و میش بوده استارتفاعات الوند از دیر باز زیستگاه ط

  ).1(شکل  ؛)1392عربی و همکاران، (رود ار میتفرجگاه کوهستانی مردم نیز به شم

  

  

  

  

  

 

    

  

  

  

 موقعیت منطقه شکار ممنوع الوند در تقسیمات سیاسی کشور): 1(شکل 

  منطقه بندي زون
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  روش پژوهش

 و روش تجزیه و تحلیل سیستمی جغرافیایی اطالعات سیستم از مطالعه، مورد منطقه ارزیابی توان گردشگري در ربه منظو

 سپس این .گردید تبدیل نقشه به و شده شناسایی اجتماعی-و اقتصادي منابع اکولوژیکی کلیه روش این در. گردید استفاده

به منظور تعیین توان کاربري . هاي محیط زیستی تهیه شدواحد نقشه و تلفیق یکدیگر با گذاريرویهم روش طریق از هانقشه

 توان هاي توریسم،مدل با هاواحد این مقایسه از .استفاده گردید) 1380مخدوم، (توریسم در منطقه، از مدل اکولوژیکی 

طالعه ارزیابی مدل در این م. مشخص گردید) متمرکز و گسترده(تفرج  در دو سظح هر یک، مطلوبیت درجه و اکولوژیکی

به سبب این که مدل مخدوم براي کل ایران در نظر گرفته شده ؛، در دو سطح تفرج متمرکز و گسترده صورت گرفت گردشگري

بدین منظور به تعریف مدل ویژه تفرج، براي منطقه شکار ممنوع  ؛باشداي میاست و هر منطقه داراي شرایط و خصوصیات ویژه

، در سه سطح فیزیکی، واقعی و TCCتوریسم ) تحمل(از طریق مدل ظرفیت به محاسبه ظرفیت برد  سپس. الوند پرداخته شد

ظرفیت برد گردشگري در منطقه مورد مطالعه با توجه به  .محاسبه گردید 2و 1موثر در پهنه گردشگري گسترده در دو طبقه 

دلیل محدود بودن مساحت تفرج متمرکز؛ از  به(محاسبه گردید  2و  1زون هاي تفرجی؛ در دو سطح تفرج گسترده طبقه 

  ).محاسبه ظرفیت برد در این سطح چشم پوشی گردید

  

  برد ظرفیت

یکی از روش هاي کاربردي براي ظرفیت برد، دستورالعمل پیشنهادي توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی 

ی و پهنه هاي مناسب براي توسعه گردشگري در داخل عمدتا جهت محاسبه ظرفیت برد نواح 1996می باشد که در سال 

مطابق چارچوب رفیت برد برآورد ظ. Ceballos-Lascuráin, 1996)(است شدهدیریت ارائه مناطق حفاظتی و تحت م

  .سطح فیزیکی، واقعی و موثر محاسبه گردیدعمل یاد شده، در این مقاله در سه دستورال

  

  )Capacity Physical Carrying( بالقوه یا فیزیکی ظرفیت برد

 :از است عبارت "فیزیکی برد ظرفیت" ،طبیعی منابع و طبیعت از حفاظت جهانی اتحادیه نهاديشپی دستورالعمل براساس

. باشند داشته فیزیکی حضور گردشگري مقصد یک در توانند می معین مکان و زمان یک در که بازدیدکنندگانی تعداد حداکثر

  .می گرددمحاسبه ) 1( رابطه از گردشگري هاي پهنه فیزیکی ظرفیت برد

A : گردشگري مستعد هاي پهنه مساحت  

)v/a:( گردشگري سطح واحد در مجاز گردشگر تعداد نسبت  

)v:( بازدیدکننده نفر یک معادل  

)a:( هاي پدیده یرسا با تداخلی و شده جا جابه آن در بتواند راحتی به تا دارد نیاز کننده بازدید که هر است فضایی مقدار 

 نظر در اجماع بر مبتنی کارشناسی نظر با و منطقه خصوصیات به توجه با معموال این عدد. باشد نداشته افراد یا و فیزیکی

  .دی شوم گرفته

)Rf:( می باشد بازدید یک زمان طول میانگین  به بودن منطقه استفاده قابل زمان مدت نسبت.  

  

PCC = A * v / a * Rf                                                                                                        1 رابطه          

                                                                                       

  )Real Carrying Capacity( واقعی برد ظرفیت

 ظرفیت برد در )Cf( محدودکننده ضرایب دخالت با که تفرجگاهی محیط یک از بازدیدکنندگان تعداد ثرحداک از است عبارت

عوامل محدود کننده با در  .)1390علیزاده و همکاران، (باشند داشته مجازند حضور محیط، آن خاص شرایط از متأثر فیزیکی،

). 1386طبیبیان و همکاران، (و مدیریتی به دست می آیند نظر گرفتن شرایط و متغیرهاي بیوفیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی
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براي  )1388 قنبري نسب،(البته باید در نظر داشت که عوامل محدود کننده هر منطقه می تواند فقط ویژه همان منطقه باشد

شته مثال آب گرفتگی در یک منطقه عامل محدود کننده باشد در حالی که در منطقه اي دیگر این تهدید وجود ندا

در . به عبارت دیگر عوامل محدود کننده کامال به شرایط و ویژگی هاي مشخص هر منطقه بستگی دارد). 1386شورچه، (باشد

 ظرفیت. منطقه مورد مطالعه عوامل محدود کننده شامل ؛ تعداد روزهاي بارانی، برفی، یخبندان و تعداد ساعات آفتابی می باشد

  .به می گرددمحاس )2( رابطه براساس واقعی برد

  

RCC = PCC - Cf1- Cf2…Cfn                                                                                                         2رابطه  

)Cf:(شود بیان نیز زیر شکل به تواند می فوق فرمول این بنابر .بیان می شود درصد به که است محدودکننده عامل یک.  

  

RCC = PCC * 100- Cf1/100 *100-Cf2/100…100- Cfn/100                                                       1- 2رابطه 

)PCC(: محاسبه گردید و  اول گام در که است فیزیکی برد ظرفیت)Cf:(که به صورت کاهنده عمل  هستند محدودیتی ضرایب

  .می کنند

  

  )Effective Carrying Capacity(مؤثر برد ظرفیت

 مؤثر برد ظرفیت دارد، پایدار صورت به را آن اداره توانمندي موجود، مدیریت که مکان یک از بازدیدکنندگان تعداد حداکثر به

 عملکردهاي و اهداف به رسیدن براي منطقه یک مدیریت که است شرایطی مجموعه شامل مدیریتی هاي توانمندي. گویند

 سیاست و ها مشی خط از توان می که دارند دخالت فراوانی متغیرهاي ها، توانمندي این کمی برآورد در .دارد نیاز نظر، مورد

گردشگري در . غیره نام برد و مالی منابع نیاز، مورد انسانی نیروي تجهیزات، و بنایی زیر تسهیالت مقررات، و قوانین ها، گذاري

و زیستی، باید با توجه به تدوین برنامه ریزي صورت گرفته در چارچوب مناطق تحت حفاظت عالوه بر محدودیت هاي اقلیمی 

گردشگري و سایر عوامل تهدید کننده اي که توسط )فصل و مدت(توان حفاظتی منطقه، از نظر تعداد گردشگر، زمان 

 موجود امکانات حداقل از درصدي برحسب برد مناطق، ظرفیت در این. گردشگران می تواند بر منطقه اثر گذارد رعایت شود

  ).3(؛ رابطه می گردد شده فرض محاسبه واقعی برد ظرفیت به نیل براي

Rcc = Pcc*(cf1*cf2*…cfn)                             3رابطه                                      

  :یافته ها

در منطقه تحت حفاظت الوند، حاکی از آن است که ) متمرکز و گسترده( گردشگريتوان کاربري نتایج حاصل از محاسبات 

تفرج ) هکتار 23(با مساحت %  06/0اختصاص یافت که شامل؛ ) هکتار 2052(از منطقه به کاربري توریسم با مساحت %  52/5

تفرج گسترده طبقه ) ارهکت 700(با مساحت %  89/1، 2تفرج متمرکز طبقه ) هکتار 177(با مساحت%  47/0، 1متمرکز طبقه 

میزان مساحت و نقشه هر یک از طبقات تفرج گسترده . باشدمی 2تفرج گسترده طبقه ) هکتار 1150(با مساحت %  10/3و  1

  .، نشان داده شده است)3و  2(و در شکل ) 1(و متمرکز  در جدول 

  درصد و مساحت کاربري تفرجی در منطقه شکار ممنوع الوند): 1(جدول 

ل طبقات مساحت ک

 )هکتار(
 درصد هر طبقه درصد کل طبقات

 مساحت هر طبقه

 )هکتار(
 کاربري طبقات

2052 52/5 

 1تفرج متمرکز طبقه  23 06/0

 توریسم
 2تفرج متمرکز طبقه  177 47/0

 1تفرج گسترده طبقه  700 89/1

 2تفرج گسترده طبقه  1150 10/3

 مساحت کل منطقه 37017

  یافته هاي پژوهش:منبع             
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                            در منطقه شکار ممنوع الوند )2و  1طبقه (نقشه تفرج متمرکز ) : 2(شکل 

  یافته هاي پژوهش:منبع

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در منطقه شکار ممنوع الوند )2و  1طبقه ( گستردهنقشه تفرج ) : 3(شکل 

  یافته هاي پژوهش:منبع

  

  :2و 1ظرفیت برد فیزیکی براي پهنه هاي مستعد تفرج گسترده طبقه 

متر مربع در نظر  6ساعت و مساحت مورد نیاز براي هر گردشگر  8زمان گردشگري ،به دلیل محدودیت حفاظتی در منطقه 

  .)1392شیخ و همکاران، (گرفته شد

 A= 700000       متر مربع                                                            :1مساحت پهنه هاي مستعد تفرج گسترده طبقه
           

/6                                                                     :1تعداد نفر بر متر مربع براي تفرج گسترده طبقه 
1

v / a=   

  

/8=     1                                                                                                    :تعداد بازدید در هر روز
8
 Rf=   

تفرج متمرکز 

 2و1طبقه 

 مرز منطقه 

تفرج گسترده 

 2و1طبقه 

 مرز منطقه 
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  :به شرح زیر می باشد 1بنابراین ظرفیت برد فیزیکی براي تفرج گسترده طبقه 
 

PCC = 7000000 *  6/
1
  نفر وزدر ر 1120000 = 1  * 

PCC = 365/1120000 = 3065       نفر در سال 

  

  :نیز به شرح زیر محاسبه گردید 2ظرفیت برد براي تفرج گسترده طبقه 
  

  =11500000A         متر مربع                                                 :2مساحت پهنه هاي مستعد تفرج گسترده طبقه

    =4/1v / a                                                                        :2ي تفرج گسترده طبقه تعداد نفر بر متر مربع برا

/8=1                                                                                                       :تعداد بازدید در هر روز
8

Rf =   

  

  :به شرح زیر می باشد 2یت برد فیزیکی براي تفرج گسترده طبقه بنابراین ظرف

PCC = 11500000 *  6/
1

در روز  1840000 = 1  *    نفر 

PCC =  365/1840000  نفر در سال       5042 = 

  

  :2و 1ظرفیت برد واقعی براي پهنه هاي مستعد تفرج گسترده طبقه 

و می بایستی از ظرفیت برد فیزیکی کسر گردد، محدودیت روزهاي  می باشدگذار از محدودیت هایی که بر زمان بازدید تاثیر 

- 1976بر اساس میانگین آب و هوایی دوره آماري سال هاي . شدید می باشد یبارانی و برفی، ساعات یخبندان و ساعات آفتاب

یان و همکاران، طبیب(می باشدروز  )5/24(و تعداد روزهاي برفی  روز) 71(ایستگاه همدان میانگین تعداد روزهاي بارانی  2015

  :بنابر این تعداد کل ساعات بارانی عبارت است از. )1394، همدان هواشناسی استان کل ؛ سازمان1386

12* )5/24+71(= 1146 

ساعت هوا ) 5(روز می باشد در هر کدام از این روزها ) 112(زهایی که در ایستگاه یخبندان صورت گرفته است کل رو

ساعت هواي نامساعد ناشی از ) 560(راي حضور بازدیدکنندگان در منطقه وجود دارد و بنابراین در مجموع نامساعد ب

شدید خورشید شرایط نامساعدي براي در ماه هاي گرم سال ساعاتی که به دلیل تابش . یخبندان خواهیم داشت

داراي این  14الی  10وز از ساعات چنانچه در هر ر. حضور بازدید کنندگان وجود دارد می بایست محاسبه گردند

شرایط باشد، براي چهار ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور تعداد ساعات داراي آفتاب شدید به این صورت محاسبه می 

  :گردد

4*31  روز  124 = 

4 *124  ساعت  496 = 

 

  .ی گرددمی باشد که مقدار آن از این ساعات کسر م% 20ماه  4میانگین درجه ابرناکی براي این 

  

2/0 *496  = 2/99  ساعت  

2/99 - 496  = 8/396 تعداد ساعات                                                                                            ساعت     

:آفتاب شدید  
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  .تفاده گردیداس  M1/Mt * 100 محاسبه درصد محدودیتی که هر عنصر اقلیمی ایجاد می نماید از فرمولبراي 

  

Cf1=  365/46/11  * 100 = 13/3   روزهاي بارانی و برفی     

Cf2=  365/560  * 100 = 4/153  روزهاي یخبندان           

Cf3= 365/8/396  * 100 = 71/108    ساعات آفتابی          

Cfn=  8/396 +1146+560  = 8/2102                                                        

 :تعداد کل ساعات داراي محدودیت اقلیمی  

  

  :؛ مطابق فرمول زیر محاسبه گردید1بنابراین میزان ظرفیت برد واقعی براي پهنه هاي مناسب تفرج گسترده طبقه 

 

RCC = PCC * 100- Cf1/100 *100-Cf2/100…100- Cfn/100 

RCC = 1120000 * 96/0  * 534/0  * زنفر در رو    49952 =  087/0  

RCC = 365/49952  نفر در سال       137 = 

  

  :2ظرفیت برد واقعی براي پهنه هاي مناسب تفرج گسترده طبقه 

 

RCC = 1840000 * 96/0  * 534/0  *  نفر در روز     82063 =  087/0

RCC = 365/82063  نفر در سال       225 = 

 

  :2و 1طبقه  ظرفیت برد موثر براي پهنه هاي مناسب تفرج گسترده

درصد از 10و داراي محدودیت هایی از نظر امکانات می باشد، تنها می باشد از آن جا که منطقه، از درجه حفاظتی برخوردار 

 2و 1براي طبقه ظرفیت برد واقعی را می توان به فعالیت گردشگري اختصاص داد و میزان ظرفیت برد موثر آن از رابطه زیر 

  .تفرج گسترده محاسبه گردید

  

  

 :1 رد موثر براي پهنه هاي مناسب تفرج گسترده طبقهظرفیت ب

  

ECC = 49952 * 0.10 = 4995            نفر در روز 

ECC = 365/4995  نفر در سال                   14 = 

 

  :2ظرفیت برد موثر براي پهنه هاي مناسب تفرج گسترده طبقه 

ECC = 82063 * 0.10 = 8206            نفر در روز 

ECC = 365/1313  نفر در سال                    23 = 

  

  

نتایج حاصل از ظرفیت برد گردشگري در منطقه الوند، در سه سطح فیزیکی، واقعی و موثر در پهنه گردشگري گسترده در دو 

نفر  225و  137نفر در سال، ظرفیت برد واقعی،  5042و  3065، 2و  1، به ترتیب ظرفیت برد فیزیکی در طبقه  2و 1طبقه 
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نفر در سال به دلیل شرایط حفاظتی و محدودیت هاي  23و  14درصد از ظرفیت برد واقعی منطقه،  10در سال و حدود 

  ).2(موجود در منطقه به ظرفیت برد موثر اختصاص یافت جدول

  

  ظرفیت برد گردشگري فیزیکی، واقعی و موثر در منطقه شکار ممنوع الوند): 2(جدول 

  تعداد گردشگران

 )سال ر درنف(

  تعداد گردشگران

 )نفر در روز(
 ظرفیت برد گردشگري طبقات

 1تفرج گسترده طبقه  1120000 3065
 فیزیکی

 2تفرج گسترده طبقه  1840000 5042

 1تفرج گسترده طبقه  49952 137
 واقعی

 2تفرج گسترده طبقه  82063 225

 1تفرج گسترده طبقه   4995  14
 موثر

 2طبقه  تفرج گسترده  8206  23

  یافته هاي پژوهش:منبع    

  

  بحث و نتیجه گیري

امروزه مقاصد گردشگري به منظور استفاده کارا و موثر از قابلیت هاي خود و نیز پاسخگویی مناسب به تقاضاهاي محیطی در 

ند ابزاري است که نیازم ،راستاي بیشینه سازي دستیابی به اهداف توسعه پایدار به همراه کمترین آسیب به مناطق گردشگري

ظرفیت برد به عنوان . میزان حد قابل تحمل و پذیرش محیط، در برابر فشارهاي ناشی از فعالیت هاي انسانی را محاسبه نماید

هاي طبیعی گر وجود جاذبهنتایج بررسی شده در منطقه الوند، نمایان. می تواند موثر باشد ،یک ابزار کمی براي تحقق این هدف

منطقه الوند در تمامی فصول سال پذیراي . باشدمی..) کوهنوردي، تماشاي جلوه هاي طبیعت و(هاي زیبا، تفرج و چشم انداز

همچنین وجود دره هاي سرسبز و آبشار گنج نامه به همراه کتیبه هاي دوره هخامنشی و . کوهنوردان و گردشگران می باشد

 لحاظ از گردشگري براي مناسب مکان تعیین. ردشگران گردیده استتله کابین موجود در این منطقه، منجر به افزایش جذب گ

 بوده متفاوت توریستی مکان هاي استعدادیابی در مؤثر فاکتورهاي زیرا. است اهمیت حائز بسیار محیط زیستی و طبیعی شرایط

 انجام گردشگران براي را یسبمنا مکانیابی تمامی عوامل، گرفتن نظر در با بتواند که است توانمندي ابزار نیازمند همچنین و

هکتار معادل  2052مطابق زون بندي انجام شده در منطقه شکار ممنوع الوند، مجموع مساحت پهنه هاي گردشگري . دهد

درصد از کل منطقه می باشد که به دلیل شرایط حفاظتی و محدودیت در منطقه نسبت به کل مساحت منطقه و سایر  52/5

 47/0، 1تفرج متمرکز طبقه ) هکتار 23(با مساحت %  06/0که شامل؛  ؛صد کمی برخوردار می باشداز در ي موجود،کاربري ها

با مساحت %  10/3و  1تفرج گسترده طبقه ) هکتار 700(با مساحت %  89/1، 2تفرج متمرکز طبقه ) هکتار 177(با مساحت % 

ظرفیت برد در سه سطح فیزیکی، واقعی و موثر در پهنه نتایج حاصل از محاسبه . باشدمی 2تفرج گسترده طبقه ) هکتار 1150(

نفر  5042و  3065، 2و  1نشان داد، که میزان ظرفیت برد فیزیکی به ترتیب در طبقه  2و 1گردشگري گسترده در دو طبقه 

ر سال به نفر د 23و  14درصد از ظرفیت برد واقعی منطقه،  10نفر در سال و حدود  225و  137در سال، ظرفیت برد واقعی، 

 گردیدطور که مشاهده  همان .دلیل شرایط حفاظتی و محدودیت هاي موجود در منطقه به ظرفیت برد موثر اختصاص یافت

عدم دخالت آن دلیل  کهاز ظرفیت برد واقعی و موثر در منطقه بیشتر می باشد محاسبه شده  میزان ظرفیت برد فیزیکی

فضاي فیزیکی براي هر فرد بدون و  در نظر گرفتن تعداد( می باشدفیت برد ظرمحاسبات  درمحدودیت هاي موجود در منطقه 

 بازدیدکننده تعداد و بررسی الوند، منطقه برد ظرفیت در این مقاله سعی بر این بوده تا ). در نظر گرفتن عملکرد اکوسیستم

 منطقه به ها آسیب حداقل آن، گريگردش هاي قابلیت از برداري بهره ضمن که طوري به، گردد در این منطقه برآورد مجاز

 و ها ویژگی ها، قابلیت به توجه با گردشگري مقصد نوع هر در برد ظرفیت محاسبه که است آن از حاکی نتایج .گردد وارد

 به روش مختلف هاي جنبه روي تواند می منطقه مدیریتی اولویت تفاوت این. است متفاوت منطقه آن مدیریتی هاي اولویت
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الویت هاي در نظر گرفته شده در محاسبات ظرفیت برد گردشگري در . گذارد تأثیر برد ظرفیت انواع محاسبه در رفته کار

به طور . گردشگري متفاوت استمناطق تحت حفاظت تاکید بیشتري بر شرایط حفاظتی منطقه دارد و با الویت سایر مناطق 

میزان فضاي مورد نیاز براي هر گردشگر در پهنه  )1392شیخ و همکاران، (مثال مطابق مطالعات صورت گرفته توسط 

در حالی که در سایر مناطق  ه استمتر مربع در نظر گرفته شد 6متر مربع و پهنه گردشگري گسترده  4گردشگري متمرکز 

گري پهنه گردش ،مشابهو سایر مطالعات ) 1386طبیبیان و همکاران، (عباس آباد گنج نامه به عنوان مثال؛ منطقه گردشگري 

که در سایر  ساعت در حالی 8همچنین متوسط ساعات بازدید در این منطقه . متر مربع در نظر گرفته شده است 4 نفربراي هر 

در مناطق حفاظت شده عالوه بر در نظر گرفتن شرایط منطقه از نظر گردشگري . ساعت در نظر گرفته شده است 12مطالعات 

قبل از اجراي هر طرح گردشگري در چنین مناطقی  .نمودیري منطقه نیز توجه و آسیب پذباید به محدودیت هاي حفاظتی 

ابتدا باید طرح مدیریتی به همراه در نظر گرفتن ظرفیت بالقوه گردشگري در این مناطق، با هدف توسعه، پایداري و صیانت از 

 می مطالعه نیازمند گذشته از بیش توسعه، ارکان تمامی بر اثرگذار فعالیتی به عنوان گردشگري، .منابع زیستی آن صورت گیرد

محدودیت  اتخاذ با حفاظت شده، مناطق ویژه به گردشگري مقصدهاي مدیران رو این از، )1391امینیان و همکاران، (باشد

 ,Sayan & Atik( دارند گردشگري پایدار توسعه براي مناسب حل هاي راه ارائه در سعی ورودي گردشگران تعداد براي هایی

2011.(  
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  منابع

 به کمک منظور به شده، حفاظت مناطق در اکوتوریسم توان ارزیابی) 1394(  کریمی،سپیده سادات، مهدیس؛ محمود؛ ذوقی، جواد؛ محمد امیري، .1

- 39): 4( 11 پژوهش و برنامه ریزي روستایی،). پاره میشه دهستان - ارسباران شده حفاظت منطقه :موردي مطالعه( روستایی پایدار توسعهی

50. 

پایدار  توسعه چالش هاي و فرصت ها بررسی )1391(افشین  عبداهللا، نادریگورقعله، ابراهیم، فرجی، صادقی، سکنه، امینیان، .2

 واحد آزاد اسالمی دانشگاه .منطقه اي برنامه ریزي محوریت با اقتصادي توسعه راهکارهاي ملی همایش دومین .ایران اکوتوریسم

 .9ص . سنندج

 شده، حفاظت مناطق در پایدار گردشگري مدیریت و برنامه ریزي راهنماي )1387(کریستین  هینس و کولک م استفن پل، لز،ایگ .3

 .محیط زیست سازمان تهران؛

 .مالیر شهرستان در لشگر شده حفاظت منطقه اکوتوریسمی و اکولوژیکی توان ارزیابی) 1395( قربانی محمد اوغلی علی، دالل ،ایلدرمی علیرضا .4

 .50-27): 2(2جغرافیایی، فضاي

 در قایقرانی فعالیت هاي اجراي براي مجاز فیزیکی، واقعی و برد ظرفیت) 1392(زینب ، پرورش الیاس و، پرورش ، پرورش ،حسین .5

  .90-85ص ص. 4 شماره.  چهارم سال. اقیانوس شناسی گز رود حرا بین المللی تاالب

  .طباطبایی عالمه دانشگاه: تهران زیست، محیط بر تأکید با پایدار اکوتوریسم و توریسم مبانی )1390(شمس السادات  زاهدي، .6

 .گزارش هواشناسی. 1394کل هواشناسی استان همدان،  ادره .7

 گردشگري صنعت پایدار توسعه الگويه ارائ و گردشگري صنعت در دولت هاي سیاست بررسی )1386( نادر ، نوري و مهرداد شجاعی، .8

 .63- 90صص، 78 شماره مدیریت، دانش فصلنامه. کشور

پایان نامه جغرافیا و برنامه . تحلیل ظرفیت برد گردشگري معبد آناهیتا شهر کنگاور) 1386(شورچه، محمود و رحمت اهللا، فرهودي  .9

  .89ص . گروه جغرافیاي انسانی. دانشگاه تهران. ریزي شهري

 در قیصري شده حفاظت منطقه گردشگري برد ظرفیت ارزیابی) 1392(احد  ستوده، و یارعلی، نبی اله علی، جعفري، آرمان، شیخ، .10

  . 51- 63).5( 2. کاربردي بختیاري بوم شناسی و چهارمحال استان

 حفاظت شدة مناطق اکوتوریستی قابلیت هاي و توان ها) 1393. (کارونیان، زینب صالحی و کارونیان، علیرضا صالحی امیر، صابري، .11

 گردشگري، مدیریت مطالعات فصلنامۀ ،)گرگان جهان نماي حفاظت شده منطقۀ: موردي مطالعۀ(پایدار توسعۀ جهت در محیط زیست

  .86-70 .12. شمارة

 جهانگردي همایش نخستین ایران،ی مالاس جمهوري در جهانگردي توسعه براي راهکارهایی مقاالت مجموعه) 1376(حمید  ضرغام، .12

 .404-299ص: جلد اول ،ایران اسالمی جمهوري

 دریاي جنوبی سواحل حفاظت تحت مناطق در گردشگري توسعۀ و مدیریتی چالش هاي )1388(میرزایی، روزبه  وحمود م ضیایی، .13

  .33-1،  10 شمارة گردشگري، مدیریت مطالعات فصلنامۀ) میانکاله وحش حیات پناهگاه: موردي مطالعۀ( خزر

 بر ظرفیت کمی برآورد هاي روش و مفاهیم بر جستاري) 1386(ضا ر ،چلبیانلو و امرانک ،شایسته حمد،ا ،ستوده نوچهر،م ،طبیبیان .14

 هنرهاي نشریه .همدان گنجنامه -آباد عباس دره گردشگري توسعه راهبردي ریزي برنامه تجزیه پایه بر کاربردي نمونه یک ارایه دو

  .28- 17 .29 شماره . زیبا

گزارش مطالعات مقدماتی منطقه شکار ممنوع الوند جهت ارتقاء سطح به ) 1391(و کاظمینی، فاطمه . نی، رامینرمضا ادل،عربی، ع .15

  .منطقه حفاظت شده

تعیین ظرفیت تحمل گردشگري در کن سولقان به ) 1390(موالیی قلیچی،محمد و جعفري، رضا علیزاده، محمد، اروجی، حسن،  .16

 .220ص. تهران. مقاالت سومین همایش دانشجویی جغرافیامجموعه . منظور حفاظت از منابع طبیعی

 استفاده با پایدار اکوتوریسم و تفرجگاهی مدیریت منظور به زیست محیط طراحی )1389(اسماعیل و کهرم،  گوهر شهرکی، فروزنده .17

 دانشگاهی مرکزي، سزاگر منطقۀ در زیستی تنوع تخریب عوامل و تهدیدات بررسی ملّی همایش اولین مقاالت مجموعه ، GIS از

  .156-151اصفهان صنعتی

ارزیابی توان منطقه حفاظت شده قر خود براي گردشگري گسترده و ) 1395( قدیمی، مجتبی، ملکیان، منصوره و سفیانیان علیرضا  .18

 .68-54ص . 18شماره . منطقه اي -جغرافیا و آمایش شهري. متمرکز
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پایان نامه کارشناسی ارشد . ی گردشگري خانه هاي دوم در مناطق روستاییتحلیل جا پاي بوم شناخت) 1388(قنبري نسب، علی  .19

 .111ص . گروه جغرافیاي انسانی. دانشگاه تهران. جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

 ۀمنطق :موردي مطالعۀ( اکوتوریسم صنعت راهبردي عوامل فرصت هاي و تهدیدها ارزیابی. )1388(آقاخانی، مهسا  و اصرن محرم نژاد، .20

 .247-237 ،3 شمارة زیست، محیط تکنولوژي و علوم فصلنامۀ ،)جاجرود شدةت حفاظ

 تکنولوژي و علوم فصلنامه ،نما جهان حفاظت شده منطقۀ در اکوتوریسم مدیریت تدوین) 1386(دربیکی، مزدك  و ناصر محرم نژاد، .21
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