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  چكيده
ازدحام . است يگردشگر ي تجربه يفيتگردشگران، ك يتبر رضا يرگذارتاث ياربس ياز فاكتورها يكي

 يها كشور منجر به عبور از آستانه يگردشگر هاي يتاز سا ياز حد در زمان اوج تقاضا در برخ يشب
برطبق  ل،حا ينا با. انجامد يگردشگران م ي تجربه يفيتبه افت ك يتاًشده و نها يتحمل اجتماع يتظرف

 گيرند يكار م را به يا مقابله يسازوكارها يشده، برخ در واكنش به ازدحام ادراك يداركنندگانت دمطالعا
  . نگه دارند ييخود را در سطح باال يتچنان رضا تا هم

 آنان يرفتار هاي واكنشو  يداركنندگاند يتحمل اجتماع يتظرف يينحاضر، تع ي از مطالعه هدف
 يا حوزه را گردشگران درون يقتحق ينا يآمار ي جامعه. ستا بوده مارگون در آبشاربه ازدحام 

، به روش 1390نوروز  يالتدر تعط يازنمورد يها داده. دادند يم يلاز آبشار مارگون تشك يداركنندهد
از  يشناخت سازه روان يكازدحام ادراك شده به عنوان . يدگرد يآور جمع نامه پرسش يقو از طر يدانيم

تحمل  يتظرف يينتع يبرا. شد  يدهسنج ينوسك و هبرل ياسو براساس مق ياظهار فنون خود يقطر
 273 يلو تحل يهحاصل از تجز يجنتا. گرديداستفاده  يريو روش تصو يهنجار يكرداز رو ياجتماع
. است  فراتر رفته يداركنندگانمطلوب د ياجتماع يها از آستانه يت، نشان داد كه تراكم سانامه پرسش
 يتحمل اجتماع يتسطح ظرف يينتع يبرا ييبه تنها رضايتموضوع بود كه شاخص  نيا يدمؤها  يافته
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 رفتاري واكنش ينتر غالب يدارزمان و بطور مشخص كاهش طول مدت د يگزينيجا بعالوه،. يستن يكاف
  . بود
آبشار  هاي رفتاري، رضايت، شده، واكنش ظرفيت تحمل اجتماعي، ازدحام ادراك :هاي كليدي واژه

  .مارگون
  

 مقدمه

مستلزم اين است كه تعارض موجود ميان حفاظت از منابع و  1مديريت پايدار ذخاير طبيعي
افزايش كاربري تفريحي اين تعادل را به . برسد حداقلها با اهداف تفريحي به  برداري از آن بهره

ي گردشگر و تنزل  كه ممكن است منجر به كاهش كيفيت تجربه طوري   اندازد؛ به خطر مي
هاي نيل به پايداري، توجه به   يكي از راه .)37: 2007و همكاران،  2فليشمن(شود سيستم اكو

 تحمل ظرفيت. )2 :2005، 5و موستي 4مارزتي(است  3يگردشگر  تحمل  هاي ظرفيت
 تحمل ظرفيت. دارند قرار يكديگر با ارتباط در است كه گوناگوني انواع داراي گردشگري،
 ظرفيت .)1: 2003 ،8گرف و 7لي(است  گردشگري تحمل يتظرف انواع از يكي 6اجتماعي

 از انواعي و ديداركنندگان تعداد كثراحد ي دهنده نشان گردشگر، ديدگاه از اجتماعي تحمل
شد  نخواهد آنان ي تجربه قبول قابل غير تنزل موجب كه است مكان يك در ها فعاليت

 از يكي ديداركنندگان،  ي تجربه يتكيف مديريت رو، ازاين .)61: 2004 ،10مكسا و 9كوكوسيس(
  .است گردشگري در اجتماعي تحمل ظرفيت كاربردي ابعاد

تواند  مي كه شود ترين اثر اجتماعي تفرج تلقي مي عنوان مستقيم اغلب به 11از طرفي، ازدحام
ي  مطالعات پيشين نشان داده است كه با عبور از آستانه. ي گردشگران بكاهد از كيفيت تجربه

ي تفريحي  تحمل اجتماعي و نزديك شدن به وضعيت ازدحام، شاهد افت كيفيت تجربهظرفيت 
حال با توجه به  اين ديداركنندگان و به دنبال آن كاهش مطلوبيت منبع تفريحي خواهيم بود؛ با

ي  هاي تفرجي وجود دارد، ميزاني از كاهش يا تغيير در تجربه تقاضاي زيادي كه براي فعاليت
                                           

1 Nature reserves (NRs) 
2 Fleishman 
3 Tourism Carrying Capacity (TCC) 
4 Marzetti 
5 Mosetti 
6 Social Carrying Capacity 
7 Lee 
8 Graefe 
9 Coccossis 
10 Mexa 
11 Crowding,  (Vaske & Donnelly, 2002, p. 256) 

 .است ديده را ها آن آورد مي خاطر به فرد كه است افرادي تعداد از منفي ارزيابي ازدحام،
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اجتناب است؛ بنابراين اين سؤال مطرح   ، غيرقابل)1شده سطحي از ازدحام ادراك( يداركنندگاند

قبول است؟  ي ديداركنندگان قابل شود كه چه ميزان تغيير يا كاهش در كيفيت تجربه مطرح مي
    .)1997، 2منينگ(دهد  اين موضوع، زيربناي تعيين ظرفيت تحمل اجتماعي را تشكيل مي

حال  اين ي تفريحي گردشگران شود؛ با فت كيفيت تجربهموجب ا دتوان اگرچه ازدحام مي
ي خود را  تحقيقات نشان داده است كه با افزايش تراكم سايت، ديداركنندگان همچنان تجربه

شود كه ديداركنندگان در واكنش به  بنابراين اين سؤال مطرح مي .كنند بخش بيان مي رضايت
كنند، ممكن است  كه ازدحام را احساس مي كنند؟ ديداركنندگاني افزايش تراكم سايت چه مي

يكي . را به كار گيرند تا بدين وسيله استرس خود را كاهش دهند 3اي هاي مقابله برخي مكانيزم
استفاده از جايگزيني  .)38- 39 :2007 فليشمن و همكاران،(است  4ها، جايگزيني از اين مكانيزم
خصوص  ي مديريت سايت، بهي گردشگران موجب پديد آمدن مشكالتي برا وسيله جايگزيني به

شود كه  ازدحام موجب مي. شود هايي كه از لحاظ اكولوژيكي حساس هستند، مي سايت
هاي ديگر روي آورند كه اين  هاي ديگري درونِ سايت يا به سايت ديداركنندگان به مكان

ركنندگان پراكندگي بيشتر زماني و مكاني ديدا. گيرند ها احتماالً كمتر مورد ديدار قرار مي مكان
و كنترل ) 2007، 6و برندنبارگ 5آرنبرگر( شود تر مي نخورده موجب آسيب ديدن نواحي دست

ريزان محيطي و مديران مقصدهاي گردشگري بايد به  سازد؛ بنابراين برنامه آثار را دشوارتر مي
هاي طبيعي توجه كنند تا بتوانند با اعمال  گاه ازدحام و مضامين رفتاري آن در ذخيره

ي ديداركنندگان و كاهش كيفيت اكولوژيكي مقصد جلوگيري  هكارهاي مناسب از تنزل تجربهرا
  . برسانند حداقلكرده يا آن را به 

هاي  اگرچه در خارج از كشور مطالعات متعددي پيرامون ظرفيت تحمل اجتماعي در مكان
ن موضوع انجام شماري پيرامون اي گرفته است؛ در ايران تنها تحقيقات انگشت  تفريحي صورت

هاي  اي به بررسي واكنش و هيچ مطالعه) 1388براي مثال صنايع گلدوز و مخدوم، (شده 
هاي كشورما  است؛ اين در حالي است كه در بيشتر تفرجگاه  ديداركنندگان به ازدحام نپرداخته

صحيح  حجم زياد تقاضا، تراكم ديداركنندگان، فقدان فضاي كافي و عدم مديريت 
خورد كه اين مسائل، حاكي از عدم شناخت كافي مديران و  گان به چشم ميديداركنند

                                           

1 Perceived crowding, (Vaske & Shelby, 2008, p. 112) 
 .رود بودنِ مفهوم ازدحام به كار مي بر ماهيت ذهني و ارزشيشده اغلب براي تأكيد  ازدحام ادراك

2 Manning 
3 Coping mechanism 
4 Displacement 
5 Arnberger 
6 Brandenburg 
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ها، از جمله ظرفيت تحمل ديداركنندگان و  ريزان از ظرفيت تحمل گردشگري اين سايت برنامه
  . هاست عدم اعمال راهكارهاي مديريتي مناسب با توجه به اين ظرفيت

 تعداد تابستان و بهار هاي فصل در هك ماست كشور طبيعي هاي جاذبه از يكي مارگون آبشار
 از محققين شخصي ي تجربه. كند مي جذب خود سوي به را ديداركنندگان از زيادي بسيار

 به تا داشت برآن را ما آن، از ناشي تفرجي ي تجربه كيفيت كاهش و مارگون آبشار در ازدحام
بپردازيم و به  سايت اين در ديداركنندگان ساير با مواجهه و برخورد از قبولي قابل  سطح تعيين

 چه در مارگون آبشار ديداركنندگان اجتماعي تحمل ظرفيت«: اين پرسش پاسخ دهيم كه
شده در  هاي رفتاري ديداركنندگان به ازدحام ادراك همچنين بررسي واكنش »است؟ سطحي

  . است  ي حاضر بوده آبشار مارگون يكي ديگر از اهداف اصلي مطالعه
  

 يقمباني نظري تحق

  ظرفيت تحمل اجتماعي و ازدحام
هاي  ي تفرج، در دهه عنوان يك رويكرد مديريتي در حوزه مطالعه بر روي ظرفيت تحمل به

در اياالت متحده  به اوج خود رسيد و اين زماني بود كه رشد كاربري تفريحي 1970و  1960
 هاي تفرجي شد نها در مكا افزايش نگراني در مورد ميزان استفاده و انواع فعاليت موجب

ي ميان ميزان استفاده و  ابتدا رابطه .)2002 و همكاران، ؛ منينگ1986و منينگ،  1استنكي(
دريافتند كه افزايش تعداد زودي  اما، محققان به. محيطي مورد توجه قرار گرفت شرايط زيست

را نيز  ي ديداركنندگان محيطي مكان، بلكه كيفيت تجربه تنها منابع زيست ديداركنندگان نه
منظور  و در تالش به) 2002و همكاران،  منينگ ؛1997منينگ،( دهد تحت تأثير قرار مي

براي ( .پرداختندي تفريحي به مطالعه بر روي ظرفيت تحمل اجتماعي  مديريت كيفيت تجربه
؛ 2007؛ فليشمن و همكاران، 2008، 4؛ زتيلن2010و همكاران،  3؛ هان2010، 2ويور: مثال

 و 8؛ الوسون2001، 7و كول 6؛ استوارت2003؛ منينگ، 2003؛ لي و گرف، 2005، 5گريسر
   )1998، 9منينگ؛ توهيل

                                           

1 Stankey 
2 Weaver 
3 Han 
4 Zeitlin 
5 Grieser 
6 Stewart 
7 Cole 
8 Lawsson 
9 Toohill 
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. انجام داد 1را وگر ازدحام و تحمل ظرفيت پيرامون مطالعات تأثيرگذارترين و اولين از يكي
 .شود هاي تفريحي مي هاي متفاوتي موجب مشاركت افراد در فعاليت به بيان او، نيازها و خواسته

طور  گزيني را به تراكم ديداركنندگان ممكن است برخي از اين نيازها مانند تمايل به خلوت
 ضمني طور به ديداركنندگان .)1964، به نقل از وگر، 2008زتيلن، ( دهد  منفي تحت تأثير قرار

) استانداردها(است  قبول قابل چه آن از خود ادراك با) آثار( ،كنند مي تجربه شرايطي را كه
 از موجود شرايط كه معناست اين به كنند، احساس را ازدحام كه صورتي در و نموده قايسهم

بيشتر از ظرفيت مكان  ي ي استفاده دهنده كه نشان است استاندارد مورد نظر آنان فراتر رفته
 و فيزيكي نمود ترين مستقيم احساس ازدحام، محققان از بسياري نظر از .)1998، 2بورك( است

  .)14 :2010 ويور،( است ديداركنندگان تعداد افزايش ختي،شنا روان و
   

  ي تفريحي شده و رضايت از تجربه ازدحام ادراك
هاي تفريحي، حتي زماني كه تراكم  قيقات نشان داده است كه در بسياري از مكانتح

گريسر، ( كنند بخش بيان مي ي خود را رضايت يابد، ديداركنندگان همچنان تجربه افزايش مي
چندين دليل براي عدم وجود همبستگي بين تراكم واقعي، ادراك  محققين .)4: 2005

تئوري  به توجه كه با شمارند؛ اول اين ديداركنندگان از ازدحام و ميزان رضايت آنان برمي
افراد در تعيين فعاليت و مكان تفريحي مورد نظر خود آزادي  )1998 بورك،(» آزاد انتخاب«

بود بخش خواهد  كنند كه برايشان لذت يجه مكان و فعاليتي را انتخاب ميانتخاب دارند و در نت
 جمله از بسياري دومين علت چندبعدي بودن اين مفهوم است، عوامل. )2008زتيلن،(

هاي  مكان، نوع برخورد، الگوهاي استفاده و ويژگي مشخصات و مديريتي اجتماعي، هاي ويژگي
اين،  بر  عالوه .)2003منينگ،  ؛2005گريسر، (گذارند  مي اثر رضايت از تجربه بر ديداركنندگان
براي مثال يك فرصت تفريحي يكسان ممكن است  ؛مفهومي نسبي و ذهني است ،رضايت كلي

كه براي ديگري رضايت بسيار اندكي  درحالي ؛بخش باشد يك ديداركننده بسيار رضايتنظر از 
متغيرهاي گوناگوني كه با رضايت در ارتباط با توجه به  .)2003منينگ، ( باشدبه همراه داشته 

سبب وجود ساير   شده، شايد به هستند، عدم وجود رابطه ميان اين متغير و ازدحام ادراك
و  3؛ سنگ2008زتيلن،( باشد) اي هاي مقابله استراتژي كارگيري به از جمله( گر متغيرهاي تعديل

  .)2009، و همكاران
 
  

                                           

1 Wagar 
2 Borck 
3 Tseng 
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  تعيين ظرفيت تحمل اجتماعي
هاي ظرفيت تحمل اجتماعي شايد در مقايسه با ديگر انواع ظرفيت تحمل  ي آستانهارزياب

هاي افراد  ها و قضاوت ها تا حد زيادي به ادراك، ارزش زيرا اين آستانه ؛دشوارترين باشد
 ي زمينه در شده انجام تحقيقات .)2004؛ كوكوسيس و مكسا، 2000، 1ساوريادس( اند وابسته
 و ها شاخص ايجاد طريق از توان مي را مفهوم اين كه اند  داده شانن تحمل اجتماعي ظرفيت

 تعيين بر رويكرد اين. گرفت كار به ديداركنندگان كاراتر ي تجربه براي كيفيت استانداردهاي
 هاي شاخص. است متمركز شود حفظ و شده ارائه ديداركنندگان براي بايد كه اي تجربه نوع

 مشخص را گردشگران ي تجربه كيفيت كه هستند نجشيس قابل و مشخص متغيرهاي كيفيت،
قبول براي متغيرهاي شاخص را تعيين  قابل شرايط حداقل استانداردهاي كيفيت، و كنند مي
حال يكي از دشوارترين مسائل در اين  اين با ؛)97: 1999، و همكاران منينگ( نمايند مي

   .رويكرد، چگونگي تعيين استانداردهاي كيفيت است
 .است ديداركنندگان ادراك سنجش ارزشيابي، استانداردهاي ايجاد براي تداولم روش

 رضايت، سنجش جمله از دارد؛ وجود ديداركنندگان ادراك سنجش براي مختلفي هاي روش
 اين از پيش كه داليلي به توجه با. 2استفاده از رويكرد هنجاري و شده ادراك ازدحام ارزيابي

  .نيست مناسبي روش ارزشيابي استانداردهاي ايجاد براي رضايت سنجش شمرديم، بر
 را  )اي گزينه 9طيف ( شده  ادراك ازدحام ي سنجه به افراد هاي پاسخ 3هبرلين و شلبي

كساني را كه در پاسخ به اين سنجه،  ها آن: بردند كار به اي ساده ارزشيابي استاندارد بعنوان
 سوم دو از بيش اگربنابراين، . دهند گروه جاي مي 5اند، در  به باال گزارش داده 3ازدحام را از 
 از سايت در حاضر افراد تعداد احتماالً پس ،4باشند كرده احساس را ازدحام ديداركنندگان

 محققين اگرچه ازدحام اين نظر از حال، اين با. است رفته فراتر آن اجتماعي تحمل ظرفيت
 اجتماعي عوامل از تعدادي با جا كه ما از آناست، ا بهتري معيار رضايت با مقايسه شده در ادراك

، 1998توهيل، ( برد كار به تقريبي معياري بعنوان را آن توان مي ،5است ارتباط در شناختي روان و
   .دهد بندي را نشان مي اين طبقه )1(جدول ). 1986به نقل از شلبي و هبرلين، 

  
  

                                           

1 Saveriades 
2 Normative approach 
3 Heberlein 

مشخص ) 2بيش از ( به باال 3اي سنجش ازدحام ادراك شده، ازدحام را از  گزينه 9يعني در پاسخ به طيف   4
 .كرده باشند

  .رجوع شود )1390(و شكاري) 1392(شكاريو  ضياييتر، به  ي بيش براي مطالعه   5
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  شده توسط ديداركنندگان ادراكتفسير وضعيت سايت با توجه به ميزان ازدحام : 1جدول 
  دهندگان درصد پاسخ يتسايتوضع

  %0 - 35<2.0 شدهازدحام سركوب
  %35 - 50<2.0 پايين-متوسط
  %50 -65 <2.0 باال-متوسط

  %65 -80 <2.0 بيش از ظرفيت
  %80-100 <2.0 بسيار بيش از ظرفيت

  1989ن، ، به نقل از شلبي  و همكارا1996،  2و اينگيليش 1ترنت: منبع

  
هاي متفاوتي را براي  ها آستانه شايد بتوان در ساير مكان، )1996( اينگيليش و نظر ترنتبه 

هاي ديداركنندگان به  ها را بر اساس ماهيت منبع و ويژگي بندي ازدحام در نظر گرفت و طبقه
با  ده راش نيز بيان كردند كه ازدحام ادراك )2008( 4شلبيو  3وسك .داداي متفاوت انجام  گونه

  .هاي مختلفي تحليل كرد توان به شيوه ي ديدار و نوع محيط مي توجه به انگيزه
 در موفقيت عدم. كارگيري رويكرد هنجاري است روش ديگر براي تعيين استاندارها، به

پذيرفتن اين  براي توجيهي شود، مـي آفرين مشكل ازدحامها  آن در كه روشني نقاط تعيين
 و فردي قضاوت بيان شده، ادراك ازدحام كه شود مي فرض اساس اين بر .شود مي تلقي رويكرد

در يك سايت مشخص در زماني  »مناسب«هنجارهاي اجتماعي مشترك در مورد تراكم 
 در افراد مشترك عقايد عبارت است از 6هنجار .)351: 2003و هبرلين،  5كونتزل( استمشخص 

 افراد كه است داده نشان تحقيقات .)5: 2005گريسر، ( ويژه موقعيتي در صحيح رفتار مورد در
 رو اين از كنند؛ مي ارزيابي خود ترجيحات و انتظارات استانداردها، اساس بر را مكان يك ازدحام
ي  گيري درباره تصميم هنگام بدانيم كه كند مي كمك ما به ديداركنندگان ترجيحات شناخت
تفريحي را  ي تجربه نوع چه و كنندگانديدار از گروه كدام مناسب تراكم و قبول قابل شرايط

سنگ و  ،2002؛ منينگ و همكاران، 1999منينگ و همكاران،  ،همان( قراردهيممدنظر 
   .)2009همكاران، 

استانداردهايي را ؛ كنند هنجارها مسير مديريت سايت را مشخص مي) 2005(گريسربه بيان 
و بهينه را از  حداقلشرايط  ؛كار بردعنوان اهداف مديريتي به  توان به كه مي كنند تعيين مي

نمايند و  ي باكيفيت را تعيين مي ي يك تجربه هاي برجسته ويژگي ؛يكديگر متمايز مي سازند
                                           

1 Tarrant 
2 English 
3 Vaske 
4 Shelby 
5 Kuentzel 
6 Norm 
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ي كونتزل و  حال به عقيده بااين ؛نظر ميان ديداركنندگان هستند ي ميزان اتفاق دهنده نشان
دگان، مستلزم بررسي مداوم تعيين ظرفيت با توجه به هنجارهاي ديداركنن) 2003( هبرلين

  .استشده در طول زمان  هنجارها و ازدحام ادراك
روش عددي : كلي، دو شيوه براي سنجش هنجارهاي ديداركنندگان وجود دارد طور به

با ساير  دهندگان بايد تعدادي از برخوردها در روش عددي، پاسخ. 2و روش تصويري) 1شفاهي(
هايي طراحي  عكس ،در روش تصويري. زيابي كنندديداركنندگان در طول يك مسير را ار

منينگ و همكاران، ( دهند هاي مختلف را در قسمتي از سايت، نشان مي شود كه تراكم مي
ي اين دو روش  هاي مطالعاتي كه به مقايسه بر اساس يافته .)2001، و همكاران ؛ منينگ1999

دهد و بهتر است  دست مي هتبرتري بتر و مع گرايانه هاي واقع اند، روش تصويري پاسخ پرداخته
؛ منينگ و 1999منينگ و همكاران، (گيرد هاي پرتراكم مورد استفاده قرار  براي سايت

   .)2005؛ گريسر، 2002، و همكاران ؛ منينگ2001همكاران، 
هنگامي كه سؤال . ي ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد ساختار سؤاالت نكته

 سطوح مختلف آثار دهندگان بايد تعدادي عكس كه شود، پاسخ مطرح مي )بسته( بلندصورت  به
دهد، يك به يك ارزيابي و امتيازدهي كنند؛  را نشان مي) هاي گوناگون براي مثال تراكم(

دهندگان بايد عكسي را انتخاب كنند كه  پاسخ) باز( كه در پاسخ به سؤاالت كوتاه درحالي
ساختار سؤاالت بلند موجب . دهد قبول را نشان مي آثار قابل كثر ميزاناكثر استفاده و يا حداحد

گيري هنجار  حال زماني كه اندازه اين شود؛ با تري از هنجارهاي ازدحام مي گرايانه ارزيابي واقع
دهندگان زياد است، بهتر است از  تر است و فشار برروي پاسخ ي طوالني بخشي از يك مطالعه

 نهمچني ؛)2002؛ منينگ و همكاران، 1999ينگ و همكاران، من( شودسؤاالت كوتاه استفاده 
ها  ، ترتيب نمايش تصاوير تأثيري بر پاسخ)2001( همكارانبر اساس نتايج مطالعات منينگ و 

   .ندارد
 معموالً. گيرد است كه براي ارزيابي مورد استفاده قرار مي 3اي ي بسيار مهم ديگر سنجه نكته

 قرار استفاده مختلفي مورد هايي سنجه ديداركنندگان جارهايهن ي زمينه در سؤال طرح براي
ها  دهندگان معاني متفاوتي داشته باشد و ارزيابي آن كه هريك ممكن است براي پاسخ گيرند مي

ها بتوان گفت كه استفاده از  شواهد اندكي وجود دارد كه بر اساس آن. را تحت تأثير قرار دهد
حال اگر قرار باشد استانداردها فقط بر  اين معتبرتر است؛ با ها بهتر يا يك از اين سنجه كدام

مورد » قبول قابل«اساس يك سنجه تعيين شود، بهتر است ارزيابي ديداركنندگان از تراكم 
                                           

1 Numerical/ narrative approach 
2 Visual approach 
3 Evaluative dimension 
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توان از نتايج  هاست و بنابراين مي تر از ساير سنجه بررسي قرار گيرد؛ زيرا استفاده از آن متداول
شده بر مبناي  ديگر در صورتي كه تراكم تعييننمود؛ از طرف در مطالعات تطبيقي استفاده 

قبول تقريباً در وسط طيف قرار  هاي مختلف را بر روي يك طيف قرار دهيم، تراكم قابل سنجه
 .)1999منينگ و همكاران، ( گيرد مي

  
  اي مقابله هاي مكانيزم
ديداركنندگان يكي از ي  وسيله اي به مقابله كارگيري سازوكارهاي اشاره شد كه بهتر  پيش

به كارگيري اين . شده و رضايت است ي ميان ازدحام ادراك گر در رابطه متغيرهاي تعديل
و به اين شود؛ هاي شناختي و استرس ناشي از آن  ناسازگاريتواند موجب كاهش  سازوكارها مي

مثالً ( شرايطرغم تغيير  ترتيب احساسات منفي را خنثي كند و موجب ايجاد حس رضايت، علي
؛ فليشمن و 504: 2009سنگ و همكاران، ( گردد) افزايش سطوح استفاده و احساس ازدحام

سازد تا بدون تحمل  اي يعني رفتاري كه فرد را قادر مي مقابله سازوكار .)2007همكاران، 
توان  ها را مي اين واكنش .)2007فليشمن و همكاران، (بيايداسترس اضافي با يك وضعيت كنار 

و  3و توجيه 2سه استراتژي تغيير محصول. و رفتاري جاي داد 1هاي شناختي گروه واكنشدر دو 
كونتزل و هبرلين، ( استهاي شناختي و جايگزيني واكنش رفتاري  واكنش ،4تغيير نگرش

هاي شناختي، مجدداً به تفكر و ارزيابي  كارگيري مكانيزم ديداركنندگان با به .)379: 1992
  . ردازندپ ي تفريحي مي تجربه
اين تغييرات رفتاري در  .تغيير رفتار در واكنش به شرايط منفي سايت :يعني »جايگزيني«

جايگزيني  ،)تغيير ساعت، روز يا فصل ديدار( زمانجايگزيني : گيرند سه گروه كلي جاي مي
ني جايگزي .)مانند تغيير دادن فعاليت( فعاليتو جايگزيني ) مانند ديدار از مكاني متفاوت( مكان

يا جايگزيني سايت با  5جايگزيني مكاني درون سايت: گيرد مكان خود به دو شكل صورت مي
  . 6مكان تفريحي ديگر

تر در مكان تفريحي معموالً  ي استرس كم مطالعات نشان داده است كه افراد هنگام تجربه
شود كه  كه سطوح باالي استرس موجب مي درحالي ؛گيرند هاي شناختي را به كار مي استراتژي

افزايش آشفتگي ناشي از ازدحام، افراد منابع  با. فرد سايت را با مكاني ديگر جايگزين كند

                                           

1 Cognitive  
2 Product shift 
3 Rationalization 
4 Site succession 
5 Intra site 
6 Inter-site 
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مانند زمان و مخارج ( هايي كنند و هزينه صرف مي ،آمده  بيشتري در واكنش به استرس پديد
 .)2007فليشمن و همكاران، ( گيرند اند، ناديده مي را كه براي ديدار از سايت محتمل شده) سفر

نشان داد كه ديداركنندگان قادرند ازدحام سايت را ) 2010( همكاراني هان و  نتايج مطالعه
 بر اين اساس ؛بيني كنند و زمان ديدار خود را براي اجتناب از ازدحام تغيير دهند پيش

هاي  يافته. كنند ديداركنندگان با تغيير دادن الگوي زماني ديدار خود با ازدحام مقابله مي
نشان داد كه عواملي چون نوع ديداركننده،  1موهونك گاه در ذخيره) 2005( گريسري  لعهمطا

اين  ي ي پيشين ديدار از سايت، محل سكونت و روز ديدار بر استفاده فراواني ديدار، تجربه
  . ها اثرگذار است واكنش

  
 شناسي تحقيق روش

از نظر  ،پيمايشي ،ها ري دادهي گردآو كاربردي و از لحاظ نحوه ،تحقيق حاضر از لحاظ هدف
ي آماري اين  جامعه. ها، توصيفي و از نظر زمان انجام تحقيق، مقطعي است ي تحليل داده شيوه

در اين . دادند اي ديداركننده از آبشار مارگون تشكيل مي حوزه تحقيق را گردشگران درون
عنوان ابزار  به نامه پرسشدسترس استفاده شد و  يا در 2گيري اتفاقي تحقيق از روش نمونه

در بدو ورود در اختيار ديداركنندگاني قرار گرفت  نامه پرسش. سنجش مورد استفاده قرار گرفت
ها خواسته شد پس از اتمام ديدار خود و پيش از خروج  سال سن داشتند و از آن 18 حداقلكه 

مورد  نامه پرسش 273در نهايت تعداد . از سايت به آن پاسخ دهند و آن را به محقق بازگردانند
  . بود 1390قلمرو زماني اين تحقيق از يكم تا سيزدهم فروردين . 3تجزيه و تحليل قرار گرفت

  
  نامه پرسشساختار 
ي  محل سكونت، انگيزه: هاي مورد بررسي عبارت بودند از ويژگي :ديداركنندگان هاي ويژگي

هاي تحقيق  ر تحليل بهتر يافتهها به محققين د ي مطلوب كه آگاهي از آن ديدار و نوع تجربه
  . رساند ياري 

  

شناختي است كه در ذهن  روان ي يك سازه ،شده از آنجاكه ازدحام ادراك :شده ازدحام ادراك
وسك و هبرلين، يك . شود گيري مي اندازه 4اظهاري افراد وجود دارد، معموالً از طريق فنون خود

                                           

1 Mohonk Preserve 
2 Incidental sampling 

هاي همبستگي،  نفر ضروري است و در پژوهش 100هاي توصيفي، نمونه اي به حجم حداقل  براي پژوهش  3
  ).113، 1375دالور، (نفر براي بيان چگونگي رابطه، ضرورت دارد 50حداقل حجم نمونه 

4 Self-report techniques 
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هاي  در اين طيف پاسخ. شده پيشنهاد كردند دراكگيري ازدحام ا مقياس نسبتاً ساده براي اندازه
ي ازدحام  دهنده نشان 4 و 3 هاي پاسخ .دهد كه سايت اصالً شلوغ نبوده است نشان مي 2 و 1

وسك و ( هستندبيانگر ازدحام بسيار زياد  9و  8ي ازدحام متوسط و  دهنده نشان 7تا  5اندك، 
شده در چهار نقطه از  ي سنجش ازدحام ادراكدر اين مطالعه نيز همين الگو برا .)2008شلبي، 
پاي آبشار، فضاهاي پيراموني  ي روي از پاركينگ به سمت آبشار، محوطه مسير پياده(سايت 

  .مورد استفاده قرار گرفت) آبشار، پاركينگ

  

   .كردند مشخص ميگزينه  6از ميان  بايد سطح رضايت خود راديداركنندگان  :رضايت

  

: اين سؤال مطرح شد) جايگزيني( هاي رفتاري منظور تعيين انواع واكنش هب :هاي رفتاري واكنش
در صورتي كه ازدحام موجود به نوعي براي شما ناخوشايند باشد، در واكنش به آن چه خواهيد «

  . توانستند همزمان چند گزينه را انتخاب كنند ديداركنندگان مي» كرد؟

  

با . ا استفاده از رويكرد هنجاري تعيين شدظرفيت تحمل اجتماعي ب :ظرفيت تحمل اجتماعي
دهندگان  پاسخ. روش تصويري مورد استفاده قرار گرفت، درنظرگرفتن تراكم زياد ديداركنندگان

 كه شد انتخاب اي تعداد تصاوير به گونه. دادند دو مجموعه از تصاوير را مورد ارزيابي قرار مي بايد
 1تراكم مختلف سطوح بين عالوه به و نگيرد دهندگان وقت زيادي از پاسخها  آن ارزيابي
عالوه، ساختار كوتاه براي سؤاالت اين بخش مورد  به باشد؛ داشته وجود مشخصي هاي تفاوت

همچنين، به منظور . ترتيب نمايش تصاوير نيز از تراكم كم به زياد بود. استفاده قرار گرفت
ديداركنندگان مورد استفاده قرار سه سنجه براي ارزيابي هنجارهاي  ،ها تر شدن يافته غني

كردند كه تعداد ديداركنندگان در كدام  دهندگان بايد در هر مجموعه مشخص مي پاسخ. گرفت
قبول و تراكم كدام تصوير   از نظر آنان تراكم كدام تصوير قابل. دهند تصوير را ترجيح مي

؛ 1شكل ( آبشاره سمت روي ب مترمربع از مسير پياده 57ي اول  مجموعه. تحمل است غيرقابل
؛ 1شكل ( داد ي پاي آبشار را نشان مي متر مربع از محوطه 550ي دوم،  و مجموعه) 1- 5 تصاوير
  .)6- 10 تصاوير

                                           

ي سرانه فضا به ازاي هر نفر بر حسب مكان، تراكم و نوع فعاليت  شده مراجعه به ادبيات، استانداردهاي تدوين با  1
 )1390( شكاريي بيشتر به  براي مطالعه( .ري شد و مبناي تعيين فضاي مورد نياز براي هر فرد قرار گرفتآو جمع

  .)رجوع شود
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  ي مورد مطالعه تصاوير منطقه: 1شكل 

  نگارندگان  :منبع
  

  :طوري كه به ؛تراكم تصاوير بر اساس فضايي كه هر فرد در اختيار دارد تعيين شد
  :روي به سمت آبشار دهمسير پيا

 نفر 2( نفرمربع فضا براي هر  متر 30تراكم بسيار اندك؛: 1 ي تصوير شماره( 
 نفر 4( نفرمربع فضا براي هر  متر 16تراكم اندك؛ : 2 ي تصوير شماره (  
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 نفر 7( نفرمربع فضا براي هر  متر 8تراكم متوسط؛ : 3 ي تصوير شماره(  
 نفر 14( نفرمربع فضا براي هر  متر 4تراكم زياد؛ : 4 ي تصوير شماره (  
 نفر 28( نفرمربع فضا براي هر  متر 2تراكم بسيار زياد؛ : 5 ي تصوير شماره ( 

 :ي پاي آبشار محوطه
 نفر 5( نفرمربع فضا براي هر  متر 100تراكم بسيار اندك؛ : 6 ي تصوير شماره( 
 نفر 13( نفرمربع فضا براي هر  متر 40تراكم اندك؛ : 7 ي تصوير شماره(  
 نفر 27( نفرمربع فضا براي هر   متر 20تراكم متوسط؛ : 8 ي تصوير شماره (  
 نفر 55( نفرمربع فضا براي هر  متر 10تراكم زياد؛ : 9 ي تصوير شماره(  
 نفر 110( نفرمربع فضا براي هر  متر 5تراكم بسيار زياد؛ : 10 ي تصوير شماره( 

 
  ي مورد مطالعه منطقه

كيلومتري مركز  22ي  فاصله اين آبشار در. مارگون است آبشار قلمرو مكاني اين تحقيق،
كيلومتري شهر شيراز واقع  140 و سپيدان شهر غرب شمال كيلومتري 60 دهستان كمهر و

ي مارگون قرار دارد كه طي  شده ي حفاظت ي گردشگري مارگون در منطقه محدوده. است شده 
الي حفاظت محيط زيست با عنوان منطقه ع شوراي 15/10/1378مورخ  192ي  ي شماره مصوبه

ي آبشار در  محدوده ،I.U.C.N1بندي عالوه بر اساس طبقه است؛ به  شده اعالم شده حفاظت
 و فرهنگي ميراث دستي، صنايع سازمان( گيرد با عنوان اثر طبيعي قرار ميو  III ي طبقه

  ).1385 ايران، ي شده حفاظت مناطق ؛ اطلس1386 گردشگري،
  

 ي تحقيقها يافته

ها  از ساير استان درصد 32.5، 2هاي همسايه دهندگان از استان پاسخ درصد 38.1 :محل سكونت
   .3بودند  از استان فارس به آبشار سفر كردهدرصد  29.5و 

  

 .بود  گزيني بيان كرده خود را خلوتي  ترين انگيزه نفر اصليتنها يك  :ي ديدار انگيزه
، )درصد 31( طبيعتبودن در دامان  ،ترتيب دهندگان به پاسخ هاي ترين انگيزه مهم) درصد0.4(

و شناخت يكي ديگر از ) درصد 28.2( و دوستانگذراندن اوقاتي خوش به همراه خانواده 

                                           

1 International Union for Conservation of Nature 
  يزد، اصفهان، كرمان، بوشهر، هرمزگان: هاي همسايه عبارتند از استان  2
اين . هاي همسايه دخيل بوده است ها و استان ز، در افزايش سهم ساير استاني تعطيالت نورو بودن دوره يطوالن  3

سازد، ممكن است به چشم  پذير مي ي تعطيالت، سفرهاي طوالني را امكان الگو در ايام تابستان نيز كه طول دوره
  ).مطالعه قرار گيردصورت جداگانه مورد  حال بهتر است الگوي ديدار براي تعطيالت تابستان نيز به اين با( .بخورد
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ها را نشان  ميانگين اهميت هريك از انگيزه ،)2(جدول  .بود) درصد 24.5( طبيعيهاي  جاذبه
  .دهد مي
  
  

  هاي ديدار نگيزهميانگين اهميت هريك از ا :2 جدول
  

  انحراف معيار  ميانگين انگيزه
  0.57  4.74 بودن در دامان طبيعت

  1.2  2.84 گزينيخلوت
  0.89  4.41 آرامش و تمدد اعصاب

  1.35  3.77 فرار از روزمرگي
  0.99  4.05 فعاليت و تحرك بدني

  0.51  4.75  گذراندن اوقاتي خوش به همراه خانواده و دوستان
  0.81  4.56  هاي طبيعي كشوراز جاذبهشناخت يكي ديگر

  هاي تحقيق يافته :منبع
  
  

دهندگان را نشان  ي مطلوب از نظر پاسخ فراواني انواع تجربه )3( جدول :ي مطلوب نوع تجربه
  .دهد مي

  

ي نسبتاً  در محدوده ،ي سايت شده در هر چهار نقطه ميانگين ازدحام ادراك :شده ازدحام ادراك
بود كه  5.5  ميانهو  6.39 1شده عالوه ميانگين كلي ازدحام ادراك به ؛فته بودقرار گر) 5-7( شلوغ

  ) 4جدول ( .گرفتندي نسبتاً شلوغ قرار  بازهم در محدوده
) درصد 99.6(دهندگان  اتفاق پاسخ  به  ي حاضر، اكثريت قريب هاي مطالعه بر اساس يافته
توان نتيجه گرفت كه ازدحام  اين ميبنابر ؛و باالتر گزارش داده بودند 3ازدحام سايت را 

  .شده در آبشار مارگون خيلي بيشتر از ظرفيت تحمل اجتماعي اين مكان بوده است ادراك
  
  
  
  

                                           

ازدحام + در پاي آبشار  شده ازدحام ادراك+ شده در مسير ازدحام ادراك= (شده  ادراك ازدحام كلي يانگينم 1
  4)/ شده در پاركينگ ازدحام ادراك+ شده در فضاهاي پيراموني آبشار ادراك
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  ي مطلوب ها به تجربه فراواني پاسخ: 3 جدول

درصد   فراواني ي مطلوبنوع تجربه
  فراواني

  31.7  71 .بكر، آرام و كامالً خلوت باشد،دوست دارم محيط طبيعي
اما حضور تعداد بسيار اندكي از ؛دوست دارم محيط طبيعي و بكر باشد

  .قبول است ديداركنندگان برايم قابل
60  26.8  

اينكه   عالوه به ؛دوست ندارم مظاهر شهري در اين مكان وجود داشته باشد
  . برايم دور از انتظار نيست ،بيگاه با ساير مردم روبرو شوم و گاه

11  4.9  

تر  عالوه اينكه بيشبه.ز مناظر طبيعي آبشار مارگون لذت ببرمدوست دارم ا
  .اوقات با ساير مردم روبرو شوم برايم دور از انتظار نيست

38  17  

  19.6  44  . كنم بخش است و از آن استقبال ميحضور سايرين براي من لذت
  100  224 مجموع
  هاي تحقيق يافته: منبع

    
  

  هاي سايت شده در هريك از مكان ام ادراكهاي توصيفي ازدح ويژگي: 4 جدول

  انحراف معيار  ميانگين  حدأكثر حداقل تعداد شدهازدحام ادراك
  1.58  6.48  9 2 272 رويپيادهمسير

  1.79  6.57  9 1 273 پاي آبشار
  1.59  5.78  9 2 272 فضاهاي پيراموني آبشار

  1.71  7.54  9 1 271 پاركينگ
  هاي تحقيق يافته: منبع

  
 رغم علي( دهندگان پاسخ درصد 90.7 ها، داده توصيفي- تحليل ي نتيجه اساس بر :رضايت
  .داشتند رضايت مارگون آبشار از ديدار ي تجربه از) ازدحام احساس
ها انتخاب كرده  دهندگان، جايگزيني زمان را بيش از ساير گزينه پاسخ :هاي رفتاري واكنش

ها را به خود  ش دادن طول مدت ديدار بيشترين پاسخبودند و از ميان انواع جايگزيني زمان، كاه 
 )5 جدولو  1 نمودار( .بود اختصاص داده 
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 هاي رفتاري اي فراواني انواع واكنش نمودار دايره: 1نمودار 
  هاي تحقيق يافته: منبع

 
  هاي رفتاري فراواني واكنش :5جدول     

  

  درصد فراواني  فراواني انواع جايگزيني
  24.2  100  طول ديداركاهش دادن زمان

  19.3  80  تغيير دادن ساعت ديدار
  18.6  77  تغيير دادن فصل ديدار

  7.2  30 درون سايت مكان
  4.6  19 بين سايت

  9.4  39 فعاليت
  16.7  69 هاي رفتاريكارگيري واكنشعدم به
  100  414 مجموع

  هاي تحقيق يافته: منبع
  

 ظرفيت تحمل اجتماعي آبشار مارگون 

) درصد 45.1( دهندگان حدود نيمي از پاسخ :)1- 5 تصاوير( يرو مسير پياده: ي اول عهمجمو
همچنين براي  ؛اند داده »ترجيح«را ) تراكم متوسط( 3 ي شمارهروي تصوير  براي مسير پياده

) زياد تراكم( 4 ي روي تصوير شماره در مسير پياده) درصد 44.9( دهندگان حدود نيمي از پاسخ
روي  در مسير پياده) درصد 70.5( دهندگان و از نظر اكثريت پاسخ بوده است »قبول  قابل«

  .است بوده »تحمل  قابل غير«) زياد بسيار تراكم( 5 ي تصوير شماره
براي ) درصد 41.1( دهندگان حدود نيمي از پاسخ :)6- 10 تصاوير(آبشار پاي : ي دوم مجموعه

عالوه براي حدود نيمي از  به ؛اند داده »ترجيح« را )متوسط تراكم( 8 ي پاي آبشار تصوير شماره
 »قبول  قابل«) زياد تراكم( 9 ي روي تصوير شماره در مسير پياده) درصد 46( دهندگان پاسخ
 ي روي تصوير شماره در مسير پياده) درصد 71.4( دهندگان از نظر اكثريت پاسخو  ستا بوده
  .ستا بوده »تحمل  قابل غير«) زياد بسيار تراكم( 10
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قبول را نشان   آل و قابل كه در مقايسه با تصاويري كه تراكم ايده ي شايان توجه اين نكته
تحمل   قابل دهندگان در مورد انتخاب تصاويري كه تراكم آن از نظر آنان غير اند، پاسخ داده مي
از  دگاندهن يري كرد كه پاسخگ شايد بتوان چنين نتيجه. اند نظر بيشتري داشته است، اتفاق بوده

  .اند تحمل تراكم، شناخت بيشتري داشته  قابل هنجارهاي خود در مورد سطح غير
  
   گيري يجهنت

ها نشان داد كه با توجه ازدحام  داده يلو تحل يهتجز :آبشار مارگون يتحمل اجتماع ظرفيت
با ( است فراتر رفته يتحمل اجتماع يتاز آبشار مارگون از ظرف يداركنندگانشده، تعداد د ادراك

دهندگان تراكم متوسط را  پاسخ ي،به طور كل). و همكاران يشلب يدر نظر گرفتن طبقه بند
 تحمل يرقابلرا غ يادز يارقبول، و تراكم بس را بعنوان حد قابل يادو تراكم ز آل يدها دبعنوان ح

است و نبوده  ينيگز مكان خلوت يناز ا يدارد ياصل ي يزهبتوان گفت كه انگ يدشا. عنوان نمودند
 يتشده است كه تراكم سا يافراد نامطلوب تلق يبرا يزمان يرينسا حضور ير،با توجه به تصاو

مكان  يندارند در ا يلكرده بودند كه تما يانب يداركنندگانحال، د ينبا ا. بوده است يادز ياربس
قبول  آنان قابل يافراد برا يراز سا ياندك يارحضور تعداد بس يتاًكامل را تجربه كنند و نها ييتنها
 كمدر مواجهه با ترا يداركنندگانممكن است د يشين،مطالعات پ هاي يافتهبا توجه به . است
، هر چند )يشناخت يا مقابله هاي يزممكان( داده باشند ييرخود را تغ يذهن ياستانداردها يتسا
  .قرار نگرفته بود يحاضر مورد بررس ي موضوع در مطالعه ينا
 كند يم يقرا تصد يشينپ هاي يافتهمطالعه  ينا هاي يافته :تفريحي ي هاز تجرب يكل يترضا 

 يترضا. يستسودمند ن يتحمل اجتماع يتبرآورد ظرف يبرا ييبه تنها يتكه رضا ينبر ا يمبن
 يگرانكه تماس با د يزپرتراكم ن يحيتفر يها در مكان يممكن است حت يحيتفر ي از تجربه

 يرين،اندك با سا ياربس يبرخوردها رغم يفرد ممكن است علباشد و به عكس،  الاست، با يادز
  .كند يتياحساس نارضا يره،هوا، وجود زباله و غ يچون آلودگ يليبه دال
از آبشار مارگون را  يدارد يخود برا ياصل ي يزهدهندگان انگ مطالعه، پاسخ ينا در
با توجه . نان نشده استآ يتازدحام موجب كاهش رضا يننكرده بودند، بنابرا يانب ينيگز خلوت
ازدحام و  ينب ي مورد انتظار رابطه ي و نوع تجربه يتمانند نوع مكان، نوع فعال يعوامل يات،به ادب
چون انتخاب داوطلبانه و آزادانه  يگريد يلدال. دهند يم ييرتغ يتوجه ت را به طور قابليرضا
توان  يرا م يا مقابله يارهاسازوك يريو به كارگ يداركنندگانتوسط د يحيو مكان تفر يتفعال
احساسات  يز،مكان خاص ن يكبه  يداركنندگاند يوابستگ. عنوان كرد يتباال بودن رضا يبرا
 يدشا. يافتخواهد  يشافزا يترضا يجهبه ازدحام را كاهش خواهد داد و در نت نسبتآنان  يمنف

 يبرا يداركنندگاند كه يفرد آبشار مارگون، و بعالوه مسافت منحصربه يباييبتوان گفت كه ز
شان را  مطلوب ي خود از تجربه يفها تعر اند، سبب شده كه آن كرده يمكان ط ينبه ا يدنرس
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حال،  يندهند، با ا يشخود را افزا يترضا يشناخت هاي يزممكان يريكارگ به اب يادهند و  ييرتغ
  .قرار نگرفته بود يحاضر مورد بررس ي موضوع در مطالعه ينا

جاده و ناهموار  يكمناسب، تراف ينگنبود پارك: عبارت بودند از يتينارضا يلدال ترين عمده
و  نيك يكنبود برق، عدم وجود امكانات پ ي،و رفاه يبودن امكانات بهداشت يناكاف ير،بودن مس

  ).رغم نبود امكانات يعل( يبعنوان ورود يو اخذ مبلغ ينگكمپ
از  يشزمان را ب يگزينيجا يتدحام سادر واكنش به از يداركنندگاند: يرفتار هاي واكنش

به  يدنرس يبرا شده يچون مسافت ط يليدال يدانتخاب كردند؛ شا يرفتار هاي ياستراتژ يرسا
 يگر،د يمكان با مكان ينكردن ا يگزينفرد آن موجب شده تا جا به منحصر يباييو ز يتسا
گان از خارج از استان فارس دهند از پاسخ يمياز ن يشب ي،از طرف. نظر نرسد هب يمناسب ي ينهگز

شهرستان  يها جاذبه يربا سا يكاف ييآشنا يدشا يجهبودند، در نت به آبشار مارگون سفر كرده
تر ممكن است مانع از  شناخت كم يند؛استفاده نما يمكان يگزينياند تا از جا نداشته يدانسپ

 ينسفر ا ي از برنامه يها بخشاز آبشار احتماالً تن يداربعالوه، د. بشود يزن يتدرون سا ييجابجا
كاهش طول مدت  ي،زمان يگزينيانواع جا ياناز م ين،هم چن. است  داده مي  يلگروه را تشك

اند كه در واكنش به  كرده يانب يداركنندگاند يتاكثر. است غالب بوده يواكنش رفتار يدارد
خود را كاهش  اريدطول مدت د يگزين،از مكان جا يدارو د يتسا نترك كرد يازدحام به جا

الزم به . خواهند كرد يدنمكان د يناز ا يراوجفصل غ يادر ساعت  يندهدر آ ياخواهند داد و 
 يدارد يتا اواخر زمستان برا ييزآبشار مارگون از اواخر پا ييآب و هوا يطاست كه شرا يحتوض

سبت ن وج، ا يرانتخاب ساعات غ يا يدارطول مدت د نكاهش داد ينبنابرا يست،مناسب ن
  .رسد يبه نظر م يمناسب تر ي  ينهگز يدكردن فصل بازد يگزينجا
  

  يكاربرد پيشنهادهاي
به منظور كنترل تراكم به كار برد، پراكنده ساختن  توان يكه م يياز ابزارها يكي

است كه در آن   يمقابله ا يرغ يريتيمد ياستراتژ يك يساز پراكنده. است يداركنندگاند
تراكم  ترين يشكه ب ياز جمله نقاط يداركنندگاناطالعات خاص به د با ارائه يتسا يرانمد

 يرتأث مكان را تحت يكافراد در  يعتوانند توز ياستفاده، م يكنون گوهايال ياوجود دارد  يتجمع
احساس اجبار  يشانها دادن اهداف و برنامه ييرتغ يبرا يداركنندگانروش، د يندر ا. قرار دهند

را در  يامدهاييممكن است همان پ يداركنندگاند يمكان يساز پراكنده حال، ينبا ا. كنند ينم
توسط خود آنان به دنبال خواهد  يمكان يگزينيواكنش جا كارگيري داشته باشد كه به يپ

  . داشت
 يراز سا يشرا ب يزمان يگزينيدهندگان واكنش جا مطالعه پاسخ يندر ا كه ينتوجه به ا با

 يراهكار بهتر تواند يم يداركنندگاند يزمان يساز پراكنده ين، بنابرابودند  انتخاب كرده ها ينهگز
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 يتظرف يك،تراف يدار،ازدحام، زمان اوج د ي ينهرا در زم ياطالعات توان يمنظور، م ينبد. باشد
در  يدها را از بازد آن يلهوس ينآنان قرار داد و بد ياربه طور منظم در اخت يرهو غ ينگپارك
  . نمود يبترغ يراوجغ يها و نسبت به زمان اوج منصرف يها زمان

در  يداركنندگاند يحيتفر ي تجربه يريتبه منظور مد ياطالعات ابزارمهم يريتمد بنابراين،
به مقصد به دست  يدناز رس يشكه پ ياطالعات يستمس آل، يدهبه طور ا. باشد يآبشار مارگون م

 ختن آنان به صورت داوطلبانه استپراكنده سا يروش برا ينتر برسد، اثربخش يداركنندگاند
 يتدر مورد تراكم سا يحيتوان از قبل انتظارات صح يروش، م ينبعالوه، با ا ).1998بورك، (

 ييها از روش توان ياز سفر م يشپ يرسان به منظور اطالع. شكل داد يداركنندگاندر ذهن د
بروشور به  يعتوز يت،وب سا يقازطر ياطالع رسان يزيوني،تلو يزرهايچون پخش ت

توان  يم يزسفر ن يندر ح. مجاور استفاده كرد يشهرها ياقامت يها در مكان يداركنندگاند
 يتمناسب، اهم يرفتارها يه،مجاز در هر ناح هاي يتو فعال يتسا بندي يهدر مورد ناح ياطالعات

، بروشور يقدارند، از طر يآموزش ي محافظت از آن را كه جنبه ي منطقه و نحوه يستز يطمح
  .   قرار داد يداركنندگاند يارو تابلوها در اخت يمو عال يتسا يانراهنما
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