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 چکیده

دستت  ای که از حضور در طبیعتت بته  ها و هم بر کیفیت تجربهزیستی آنافزایش میزان استفاده تفرجی از مناطق طبیعی هم بر منابع محیط
مشخص که چه میزان استفاده تفرجی از یک منطقه طبیعی قابل پذیرش است، براساس مفهوم ظرفیت برد گذارد. تعیین اینمی تأثیرآید، می
هتا و  هتا بتر در ن تر گترفتن نمایانته     اند که همته آن تفرجی ارایه شده رویکردهای مختلفی در خصوص برآورد ظرفیت برد کنونشود. تا می

پس از ارایته مفهتوم ظرفیتت بترد و      ،دارند. در این نوشتار تأکید ،زیستی و تجربه بازدیدکنندهاستانداردهای ارزیابی برای کیفیت منابع محیط
عنتوان  هاند، رویکرد جدید برنامه مدیریت بهینه تفرجتی و اجتزای آن بت   های مختلفی که در زمینه ظرفیت برد تفرجی ارایه شدهیسه مدلمقا

های موجود از جملته انجتام   گیری از نقاط قوت برنامهشود. این رویکرد، ضمن بهرهچارچوبی کلی جهت استفاده در نواحی تفرجی معرفی می
هتای  های تفرجی موجود یا مدن ر در منطقه و همچنین توجه به مراحل توالی اکولتوژیکی اکوسیستتم  های اکولوژیکی فرصتارزیابی نشانزد

در قالب سه گتام تبیتین استتراتمی متدیریت،      ،کلیدی، برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی را جهت رسیدن به یک مدیریت پایدار در نواحی تفرجی
 دهد.ارایه می ظرفیت برد تفرجیتدوین برنامه مدیریتی و برآورد 
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 سرآغاز
عی های جنگلی و دیگر نواحی تفرجی، منتاب های ملی، پارکپارک

هتای  و تتنش  دلیتل فشتار  المللی( هستند که بهملی )و گاهی بین
ی های شهری و انسان ساخت، تقاضای روزافزونموجود در محیط

شتود. بته   ها دیده میگوناگون از آن تجاربجهت بازدید و کسب 
توان هم به دید فرصتت و هتم بته    این طیف تقاضای تفرجی می

 دید تهدید نگریست. فرصت از جنبه حضتور متردم در طبیعتت و   
بیعت طاز جنبه مسایل حفاظتی و تهدید گیری از مواهب آن، بهره

 تفتر   ن مساله، کیفیتت و امکان تخریب منابع طبیعی. در کنار ای
اهمیتتت خاصتتی دارد. اگتتر شتتخص   کننتتده هتتم  بتترای بازدید

ستب  که ک تجاربیکننده از کیفیت حضور خود در طبیعت و بازدید
بته   منجر به ایجتاد حتس احتترام او    امرکند راضی باشد، این می

هتای حفتاظتی و امکتان جلتب     ر او بته جنبته  طبیعت، توجه بیشت
 های مدیریتی خواهد شد.های مردمی در برنامهمشارکت

کننده این حس ترین عوامل تهدیدت که یکی از مهممشخص اس
هتای  ها یا زمانمندی، شلوغی یا ازدحام جمعیت در مکانرضایت

راکم خاصی است که شخص قصد استفاده از منطقه را دارد. این ت
نگتی  مخرب بتر منتابع طبیعتی و فره    تأثیرعالوه بر  ،حد بیش از

فراد کیفیت تفرجی اموجود در هر منطقه تفرجی، منجر به کاهش 
تتوان  عبتارتی در ایتن شترایط متی    به .کننده هم خواهد شدبازدید

ن تفرجتی آ  (1)گفت میزان استفاده از آن منطقته از ظرفیتت بترد   
 .(Mitchell, 1995; Wilkinson, 1995)فراتر رفته است 

یتت  تالش شده است به مبانی ن ری مفهتوم ظرف  ،نوشتار ایندر 
های ارایته شتده جهتت کتاربردی     ها و چارچوبمدل ،برد تفرجی

در نهایتتت چتتارچوبی جهتتت انجتتام کتتردن آن پرداختتته شتتود و 
یگتر  دبته عبتارت    مطالعات برآورد ظرفیت برد تفرجی ارایه گردد.

 ون ری و روش شناختی بررسی و تحلیل  ،هدف از تحقیق حاضر
های مختلتف  گیری از مدلن ری با بهره (2)معرفی یک چارچوب
در  ندگانکنناشی از حضور بازدید آثاردیریت ارایه شده در زمینه م

انزد نحوی که توسعه اکوتوریسم با نشبه ،یک منطقه تفرجی است
 رعایتت زیستی قابتل قبتول و متدیریت منتابع تفرجتی بتا       محیط

 پذیر باشد.طور مستمر امکانهزیستی بطاستاندارد محی
 

 مفهوم ظرفیت برد
چه اندازه جمعیت امکان استفاده از یتک   این سوال که در نهایت

شتود.  منطقه تفرجی را دارد، در چارچوب ظرفیت برد مطتر  متی  
طوالنی در متدیریت منتابع    نسبتای بهمفهوم ظرفیت برد سابقه

وحش جهتت تعیتین   و حیات طبیعی دارد و ابتدا در مدیریت مراتع
توانتد  میتعدادی از جمعیت یک گونه که یک زیستگاه مشخص 

پتذیری  سازش ،)تولید( وریها پناه دهد در صورتی که بهرهبه آن
تعریتتف گردیتتد   هتتا حفتتد گتتردد،  و تتتوان تجدیدپتتذیری آن 

(Manning, 2002)  هتای دیگتر متدیریت    و به مرور در بختش
در زمینته متدیریت   قترار گرفتت.    منابع طبیعی نیز مورد استتفاده 

 1930، برای اولین بار در اواستط دهته   و نواحی تفرجی هاپارک
 .(Sumner, 1936)میالدی استفاده از این مفهوم پیشنهاد شتد  

 میالدی طول کشید. 60اگرچه عملی شدن استفاده از آن تا دهه 
 ،شد که ظرفیت بترد می تأکیدکارهای اولیه بر این مساله در این 

ط شترای  ده بازدیدکننده واهومی پیچیده است و رابطه بین استفمف
کتته افتتزایش تعتتداد د. بتته ایتتن معنتتی دامحیطتتی را نشتتان متتی

تری همچون زیستی مخربمحیط آثاربازدیدکننده، منجر به بروز 
 فشردگی خاک، کاهش سطح و تراکم پوشش گیاهی و ... خواهد

ی فیتت بترد یعنت   جنبه حیاتی دیگری از مفهتوم ظر  ،شد. به مرور
وجته  تهای اجتماعی مانند تجربه و کیفیت بازدید هم متورد  جنبه

 اشتاره  (Wagar,1964) ن رتوان به می ،برای مثال .قرار گرفت
رجتی  برداشت اولیه از مفهوم ظرفیت بترد در نتواحی تف  »کرد که 

خریتب  را با دید اکولوژیکی و براستاس ت  توان آناین بود که می
یتن  اما خیلی زود مشتخص شتد کته بایتد در ا     ،منابع برآورد کرد

 «.داد ور جدی مورد توجه قرارطههای انسانی را ب، ارزشگاهدید
ک بر این اساس بود که هر چه تعداد بیشتری از یت  Wagarن ر 

ار قتر  یرتتأث منطقه بازدید کنند، نه تنها کیفیت منابع طبیعی تحت 
کم از تترا  اجتمتاعی و روانتی ناشتی    آثتار دلیتل  گیرد، بلکه بهمی

زدید های ناشی از آن، کیفیت تفرجی باها و تنشبرخورد ،جمعیت
 از منطقه هم کاهش خواهد یافت.  

در مرور مطالعات انجام شده در زمینته ظرفیتت    ،بر همین اساس
و  (3)یکیهتای اکولتوژ  شود که هم جنبته اهده میبرد تفرجی، مش

 andme Li( انتد مورد توجه قرار گرفتته  (4)هم اجتماعی و روانی

Stankey, 1971; Stankey and Lime, 1973; Graefe, et 

al., 1984 ;Manning, 1985; Shelby and Heberlein, 

1986; Kuss, et al., 1990; Manning, 2000;). 
 

 ش جهتمختلف انجام گرفته در این زمینه، تال با وجود مطالعات
ت فقیت مو ،برآورد و کاربرد عملی ظرفیت بترد در نتواحی تفرجتی   

ر دمشتکلی استت کته     ،دنبال نداشته است. دلیل اصلیچندانی به
راد ور افت پاسخ به این سوال وجود دارد: چه میزان اثر ناشی از حض

 ؟بازدیدکننده، کم یا زیاد است
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کننتد کته   دست آمده تایید متی به تجاربهای ارایه شده و ن ریه
 اکولتتوژیکی و آثتتارافتتزایش ستتطح استتتفاده منجتتر بتته افتتزایش 

 ;Hammitt and Cole, 1998) اجتمتتاعی خواهنتتد شتتد 

McCool and Lime 2001). گتذاری قابتل   تأثیره حد اما تا چ
 استت  حتد قابتل قبتول ترییتر    این همان مفهتوم   پذیرش است؟

(Lime, 1970; Frissell and Stankey, 1972).  باید پذیرفت
ر طور اجتناب ناپتذی هکننده به یک منطقه تفرجی بکه ورود بازدید

هایی را ترییر خواهد داد. امتا  بر آن خواهد گذاشت و پارامتر آثاری
و چه اندازه ا کاهش در کیفیت قابل قبول است؟ چه اندازه ترییر ی

به چه حدی رسید، مدیریت باید وارد  آثاراستفاده، زیاد است؟ اگر 
هاستت کته پیچیتدگی مفهتوم     پرستش عمل شود؟ پاسخ به این 

از طرفتی مشتخص استت کته      د.دهت ظرفیت بترد را نشتان متی   
توان یک حد ظرفیتت بترد مشتخص را بترای یتک منطقته       نمی

 طور قطعی و دایمی تعیین کرد. هتفرجی ب
تتوان در  ها، رویکردهای مختلفی را متی برای پاسخ به این سوال

دهد که در این مساله مده نشان میآدست به تجاربپیش گرفت. 
و  (5)هتتایانتتهتعیتتین اهتتداف متتدیریتی و مشتتخص کتتردن نما  

 Stankey, et( مرتبط نقش اساسی دارند (6)استانداردهای ارزیابی

al., 1985; Stankey and Manning, 1986; Graefe, et 

al., 1990; Shelby, et al., 1992; Manning, 1997; 

(Manning, 1998. 
 

  کننده شرایط مطلوب آینده هستند.مشخص ،(7)اهداف مدیریتی
ن ر ت از منابع و کیفیت تفرجی بازدیتد کته متد   ای از حفاظدرجه

براستاس اهمیتت منتاطق تحتت      اغلتب  ،مدیریت منطقته استت  
اهداف مدیریتی مشخص  ،برای مثال شوند.مدیریت مشخص می

تتا چته حتد قصتد حفاظتت از      کنند که در یک منطقه خاص، می
 های مختلفزیست را داریم و تا چه حد اجازه انجام فعالیتمحیط

ی توسط گروهت  اغلبدر تعیین اهداف مدیریتی که ود؟ شداده می
د، گیتر های مختلف انجام میریزان و مدیران با تخصصاز برنامه

هتای باالدستت، ستابقه    هتا و سیاستت  های قتانونی، برنامته  جنبه
المللتی( و  ای، ملی یا بتین منطقه ،تاریخی منطقه، مقیاس )محلی

توان ی میعبارتبه .استفاده از مشارکت مردمی نقش اساسی دارند
 شود.مشخص می «شرایط مطلوب» گفت در این مرحله،

تنهایی یا در کنار ای هستند که بههای انتخاب شدهها دادهنمایانه
دهتد،  چه در کل سیستم روی متی یکدیگر، تصویر واضحی از آن

های مختلفتی  کنند. نرخ تورم یک مثال از ترکیب نمایانهارایه می
چه که در کل مجموعه اقتصتادی در  گر آنبیان توانداست که می

حال رخ دادن است، باشد. نترخ تتورم براستاس افتزایش قیمتت      
متورد( در طتول یتک     600سبدی از کاالها و خدمات )بتیش از  

دهتتد کتته هتتر  شتتود و نشتتان متتی دوره ختتاص مشتتخص متتی 
پردازد. کننده نسبت به ابتدای دوره چقدر هزینه اضافی میمصرف

زیستتی، تتراکم و شترایط    در متدیریت محتیط   یک مثتال ستاده  
ها در یک زون تفرجی است. تعداد آنها و شتواهد بصتری   اهگاردو

دهند که آیا شرایط ها در یک منطقه، نشان میناشی از حضور آن
، معرفتی  هتا قابل قبول در آنجا وجود دارد یا خیر؟ مزیتت نمایانته  

از  ایمجموعته  اغلتب زیستتی استت و   واضحی از اهداف محتیط 
زیستتی انتختاب   ها بترای نشتان دادن تمتام ابعتاد محتیط     نمایانه
 بسیار داشت چون در عمتل ها باید دقت شوند و در انتخاب آنمی

میتزان   ،دهنده وضعیت مدیریتی موجود هستند. برای مثتال نشان
تواند یک نمایانه میهای یک منطقه چربی موجود در بدن خرس

 آثتار کاهش هتر چته ممکتن     باشد، اما وقتی که هدف مدیریتی،
 ،بنتابراین  .های بکر و طبیعی استناشی از فعالیت انسان در زون

تتر  تواند مناسبها میو شرایط آن هااردوگاهای مانند تعداد نمایانه
کننتده شترایط   نمایتان هتا  از میزان چربی موجود در بتدن خترس  

 . موجود باشد
ن هتا را تعیتی  انته یط قابل قبول بترای نمای رااستانداردها حداقل ش

 عتدم افتزایش  تواند )می هااردوگاهاستاندارد  ،برای مثال کنند.می
ر )عتدم استتمرار ظتواه    هااردوگاه( و برای شرایط هااردوگاهتعداد 
هر یک  های متمادی( باشد. هنگامی کهدر سال هااردوگاهبصری 

ای یت بتر از این موارد از استاندارد تعیین شتده فراتتر رود، متدیر   
 شود.صال  وضعیت وارد عمل میا

 ها، برآورد ظرفیتت نآها و استانداردهای با مشخص کردن نمایانه
ت. پذیر است برد همراه با انجام یک برنامه مدیریتی و پایش امکان

های معرفی شده باید طتی یتک برنامته زمتانی مشتخص      نمایانه
های دبرای اطمینتان از حصتول استتاندار    پایش و برنامه مدیریتی

ی ن معنت بته ایت   ،ها حاصل نشوند. اگر استانداردشوندیه ارا ،بورمز
 است که از حد ظرفیت برد تجاوز شده است.

 

 هاي برآورد ظرفیت برد تفرجیمدل
هتای  هتا و چتارچوب  روند ذکر شده، هسته و شالوده اساسی مدل

در زمینه بترآورد ظرفیتت بترد     کنونتفهیمی مختلفی است که تا 
ظرفیت بترد   مدلها ترین آنمعروفاز جمله  اند.تفرجی ارایه شده

 1960کته دهته    (9)هتای تفرجتی  مدل طیف فرصتت  ،(8)تفرجی
هتا و متدیریت زمتین آمریکتا     ستازمان جنگتل  توسط کارشناسان 
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متدل متدیریت   ، (Nilsen and Tayler 1998) شتد استفاده می
متتدل تجربتته  ،(et al., 1990 Graefe) (10)بازدیدکننتتده آثتتار

 National Park Service) (11)و حفاظت از منتابع بازدیدکننده 

 Parks) (12)متتدیریت فعالیتتت بازدیدکننتتده  فرآینتتد  ،(1997

Canada .1991)، (13)حد قابل قبول ترییر (Stankey, et al., 

 Manidis Roberts) (14)مدل مدیریت بهینه توریستم  ،(1985

Consultants, Australia, 1997) .هستند 

ایه ویمگی و طرز کار هر یک ار ازمختصری  شر  ،(1)در جدول 
کرد  برداشتگونه توان اینشده است. با نگاهی به این جدول می

فرجی مدل ظرفیت برد ت دارد: تأکیدکه هر مدل بر مفهوم خاصی 
هتای  زون اصال  بر تفرجی هایفرصت طیف مدل ،رفتار تن یم بر

 دکننتده بازدیبازدیدکننده و مدل تجربه  آثارمدل مدیریت  تفرجی،
نطقته،  م شرایط و بازدیدکننده بین رابطه درک بر منابع از حفاظت و

م بته  مدل فرآیند مدیریت فعالیت بازدیدکننتده بتر درک و احتترا   
یش و ا و پتا حد قابل قبول ترییر بر تعیین استاندارده بازدیدکننده،

هتای  گروه به توجه بر توریسم بهینه مدیریت مدل و هاآن مدیریت
 .ها در تعیین استانداردهانآو لحاظ کردن نیازهای  مرتبط

 

 بندي و ارایه چارچوب تفهیمیجمع

هتای ابتداش شتده در    توان گفت تمتامی متدل  می ،طور خالصهبه
 (manning, 2004)های زیر مشترک هستند: گام
 ها و هتعیین و تبیین اهداف مدیریتی/ شرایط مطلوب و نمایان

 استانداردهای مربوط

 هاایانهپایش نم 

 کتتارگیری ابتتزار متتدیریتی جهتتت اطمینتتان از حصتتول   بتته
 استانداردهای در ن ر گرفته شده.

هتای  های مطر  شده در ابتتدای بحت ، روش  اما در پاسخ سوال
ای (، ضمن انجام مقایسه2گیرند. جدول )مختلفی را در پیش می

های ذکر شده، با کمک هفت معیتار، راهنمتایی جهتت    بین مدل
رد یکرد مناسب در هر منطقه بترای بترآورد ظرفیتت بت    انتخاب رو

 دهد. تفرجی آن ارایه می
است که اگر چه  آننکته قابل توجه در برآورد ظرفیت برد تفرجی 

هتا جهتت رستیدن بته یتک عتدد جتادویی کته         در ابتدا تتالش 
ها باشد، معطتوف بتود و در   دهنده تعداد مناسب بازدیدکنندهنشان

 (Zhaoین زمینه انجام گرفت از جمله نقاظ مختلف کارهایی در ا

; 1983 (Sun et al., 2002      و ...، به مترور گترایش بته ستمت

بررسی و تعیین رابطه بین سطح استفاده و آثار ناشی از آن دیتده  
 شود.می

et al, 1997 Lindberg   سه محدودیت را در زمینه تعیین عتدد
 کند: ها ذکر میبرای تعداد بازدیدکننده

یط اقد معیارهای مشخص برای بیان اهداف یا شرااین روش ف -
 مطلوب است

ل اگر چه در ظاهر، مفهومی علمی و عینی استت، امتا در عمت    -
 نوعی قضاوت کارشناسی است.

تی کته  به سطح استفاده اشاره دارد و در عمل از اهداف مدیری -
 گیرد.شرایط مطلوب را تصویر کرده است، فاصله می

1999) Seidl, and  (Tisdell به ایتن نتیجته    خوددر مطالعات
رسیدند که تعیتین عتدد مشتخص بترای ظرفیتت بترد فقتط در        

ا و قطعی و با تعداد کم متریرهت های با ساختار مشخص و سیستم
ییتر  در مواردی که رفتار و تداخل عمل اکولوژیکی بته کنتدی تر  

 پذیر است.کند، امکان
Simon et al, 2004))    م هم ماهیت پویای ظرفیتت بترد و عتد

ستب  توافق کلی بر روی مفاهیم و تعتاریف آن را دلیتل عتدم تنا   
 داند.تعیین عدد در ظرفیت برد می

ز استفاده و آثار ناشتی ا  ن سطحتوان گفت رابطه بیدر مجموش می
هتای  ها، ممکن است به شتکل سطح حضور و فعالیت بازدیدکننده

کته   .(Lime, 2001) and McCoolمختلف خود را نشان دهد 
 اند:نشان داده 1این روابط را در قالب شکل  چگونگی

 

 

 

 

 

 
 

استفاده و اثرات ناشی از  رابطه بین سطح(: 1شکل )

  سطح حضور و فعالیت بازدیدکننده
 ((McCool and Lime, 2001 :منبع

 

ا میزان ، معرف حالتی است که ابتدا آثار ب1در این شکل، منحنی 
یتزان  پس از آن افزایش میابند و شدت افزایش میکم استفاده به

 دهد.را با سرعت کمتری افزایش میاستفاده، میزان آثار 

1 

2 

3 

 اثر

 سطح استفاده
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ناشتی از  آثتار  ، رابطه خطی بین سطح استفاده و میزان 2منحنی 
 تعتتداد، ابتتتدا بتا افتتزایش  3دهتد و در منحنتتی  آن را نشتان متتی 
به کندی و پتس از آن بته سترعت افتزایش     آثار بازدیدکنندگان، 

تتوان رابطته مشخصتی بتین تعتداد      ه نمتی یابند. پس همتوار می

ها در منطقه تفرجتی پیتدا   و اثرات ناشی از حضور آن بازدیدکننده
شود به جای تکیته بتر تعتداد افتراد     کرد. بر این اساس تالش می

ها در پهنه تفرجی بازدیدکننده به آثار ناشی از حضور و فعالیت آن
 و ارتباط آن با اهداف مدیریتی پرداخته شود.

 

 زیستی تفرجهاي مختلف مدیریت محیطهاي کلی مدل(: ویژگی1جدول )
 

 پژوهش روش
 

 روش و ایمطالعتتات کتابختتانه   از تلفیقتی  حاضتتر،  تحقیتق 

 چتارچوب  یتک  معرفتی  با هتدف  که باشدمی قیتطبی تحلیتل

 براساس تجارب کشورهای دیگر در این زمینته جهتت   ن ری،

نحوه مدیریت بازدیدکنندگان از یک منطقه تفرجی ارایه  تحلیل
 شده است. 

 

 منبع عملکرد لمد
ظرفیت برد تفرجی 

(RCC) 
 ای منتابع  کند کته فراتتر از آن منجتر بته تخریتب پایته      سطح آستانه فعالیت را مشخص می

 شود.می

 گیرد.شناختی و مدیریتی را در ن ر میابعاد بیوفیزیکی، اجتماعی فرهنگی، روان 

 کند.دا میو اجرا کاربرد پیریزی، طراحی و توسعه، در برنامه 

Manning, 2002 

Manning, 1998 

Manning, 1997 

Makhdoum, 1980 

های طیف فرصت
 (ROS)تفرجی 

 های موجود در منطقه طیفی از تجارب ممکن ها و فرصتبا مشخص کردن وضعیت، فعالیت
 کند.را مشخص می

 کند.ینی و بازنگری میهای مناسب را بازبها و فرصتنوش فعالیت 

Nilsen and Tayler, 1998 

مدل مدیریت آثار 
بازدیدکننده 

(VIMM) 

 د.أکید داربر کاهش یا کنترل آثار وارد بر کیفیت محیط و کیفیت تجربه بازدیدکننده ت 

  اجتمتاعی  برنامه مدیریتی، تحقیقاتی و پایش مشخصی را جهت تعیین شرایط اکولتوژیکی و 
 هد.دتدوین و براساس آن راهبردهای مدیریتی جهت مواجهه با آثار ارایه می

Graefe et al., 1990 

مدل تجربه 
بازدیدکننده و 

حفاظت از منابع 
(VERP) 

 نده هر دهد و وضعیت آیمنابع موجود در منطقه و میزان استفاده فعلی را مالک عمل قرار می
 کند.بینی مییک را پیش

 ارد.های مشخص تأکید دهای مشخص برای انجام فعالیتبر تعیین زون 

 گیرد.رایط اکولوژیکی و اجتماعی در ن ر میبرنامه پایش برای ش 

National Park Service, 

1997 

حد قابل قبول ترییر 
(LAC) 

 و حتد   دیدکنندهبر مدیریت آثار بازدیدکننده از طریق شناخت شرایط مطلوب برای فعالیت باز
 قابل قبول ایجاد ترییر در محیط تأکید دارد.

 کند. ده قابل پذیرش را مشخص مییک برنامه پایش، بودن یا نبودن در محدو 

 گیر اقتدامات متدیریتی الزم را جهتت حصتول شترایط مطلتوب مشتخص        سیستمی تصمیم
 سازد.می

Stankey et al., 1985 

Makhdoum, 1978 

مدیریت فرآیند 
فعالیت بازدیدکننده 

(VAMP) 

 یجتاد  اجهت  ریزی است که نیازهای بازدیدکننده را در تقابل با موجودی منابعسیستم برنامه
 های تفرجی الزم در ن ر می گیرد.فرصت

  هتای موجتود بتین بازدیدکننتده، موجتودی منتابع و       تالش در جهت حل تعارضات و تتنش
 های مدیریتی دارد.برنامه

 های بازدیدکننده خاص تأکید دارد.بر شناسایی، ایجاد و بازاریابی جهت گروه 

Parks Canada, 1991 

مدل مدیریت بهینه 
 (TOMM)م توریس

 منتابع،   ها، بر دستیابی به عملکرد بهینه از طریق مفاهیم پایداریبجای محدود کردن فعالیت
 کند.پویایی صنعت توریسم و قدرت گرفتن افراد مرتبط تأکید می

 های بازاریابی، اقتصتادی و فرهنگتی اجتمتاعی جوامتع محلتی      زیست،در کنار جنبهبه محیط
 نگرد.می

 دهی مدیریتی راحلیل موجودی محیط، برنامه پایش و سیستم پاسخسه بخش عمده تجزیه ت 
 گیرد.در ن ر می

Manidis Roberts 

Consultants, Australia, 

1997 
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 هایافته
 ه ی که در زمینتهای مختلفا و مدلتر گرفتن رویکردهتبا در ن 
ان از یتک منطقته   ناشتی از حضتور بازدیدکننتدگ   آثتار  مدیریت 

انتد، در ایتن   تفرجی در کشورهای مختلف ارایه و آزمتون شتده  
قسمت یک رویکرد کلی تحت عنتوان برنامته متدیریت بهینته     

( Recreational Optimized Management Plan)تفرجی 

ریزی و مدیریت مناطق تفرجی کارگیری در روند برنامهجهت به

ه بته نتو بتودن ایتن     شود. با این توضیح که بتا توجت  معرفی می
مبح  در کشورمان تالش شده استت تتا در ایتن رویکترد بته      
جزئیات نیز تا حدی پرداخته شود تا چارچوب کلی برای مدیران 

خوبی مشخص گردد. همچنین الزم به یادآوری ریزان بهو برنامه
ریزی محیطی بایتد رونتد   طورکلی در هر گونه برنامهاست که به
 (1378ت )مخدوم کلی در ن ر داش عنوان الگویزیر را به

 
 هاي مختلف مدیریت آثار بازدیدکنندگان(: ارزیابی تناسب مدل2جدول )

 CC ROS VIMM VERP VAMP LAC TOMM معیار

ی منطقه
پیچیدگ

 

تنتتتوش در کستتتب تجربیتتتات 
 ممکن

 متوسط تا زیاد متوسط متوسط متوسط کم تا متوسط متوسط تا زیاد تنوش کم

هتای  تنوش در سیماها یتا زون 

 تفرجی

 متوسط  نامحدود (3تا 1) کم
 (5 تا 3)

 متوسط 
 (7 تا 3)

 متوسط 
 (5 تا 3)

 متوسط 
 (5 تا 3)

 متوسط 
 (7 تا 3)

توزیتتع بازدیتتد در ستتیماها و   

 های مختلفزون

در نواحی 
 مشخص

 منعطف منعطف نسبتاً مشخص نسبتاً مشخص نسبتاً مشخص منعطف

ت موجود
العا

اط
 

لگوهای استفاده )مانند تعتداد  ا
بازدیدکننتتتتتتدگان، نتتتتتتوش 

های ممکن و مکان هر فعالیت

 فعالیت(

آمار تعداد 
بازدیدکننده در 
هر محدوده 
 ضروری است

تعیین نوش 

های فعالیت

ممکن در هر 
زون یا ناحیه 
 ضروری ست

تعداد بازدید و 
هر نوش  مکان

 فعالیت

نوش تجربیاتی 
که انت ار 

رود کسب می

 شود

تجربیات  نوش
مورد انت ار و 

هر نوش  مکان
 فعالیت

های فعالیت

معین در نواحی 
 معین

نوش تجربیات 
 مورد انت ار

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب الزم نیست ضروری شرایط عمومی محدوده

ی
ت مدیریت

اقداما
ضرورت تبیین  وجود طر  و برنامه 

 اهداف مدیریتی
وجود اهداف 
مدیریتی مفید 
است اما 

 ضروری نیست

اهداف بوسیله 
مدل تعیین 

 شوندمی

اهداف بوسیله 
مدل تعیین 

 شوندمی

اهداف بوسیله 
مدل تعیین 

 شوندمی

اهداف بوسیله 
مدل تعیین 

 شوندمی

اهداف بوسیله 
مدل تعیین 

 شوندمی

کیتتد بتتر درک رابطتته بتتین  أت
 میزان استفاده و شرایط منابع

 زیاد زیاد متوسط زیاد زیاد کم کم

 
 
 

 زیستناسایی منابع موجود در محیطش -1

 زیستیبندی منابع محیطتجزیه تحلیل و جمع -2

 زیستی )اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی(ارزیابی توان محیط -3

 آمایش سرزمین -4

 ریزیطر  -5

 
 
 

 زیستیو پیامدهای محیط آثارارزیابی  -8 برآورد ظرفیت برد -7 زیستارزیابی راهبردی محیط -6
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ای کته بترای   ق و مشخص شدن منطقته از انجام مراحل فو پس
ه ای تحتت عنتوان برنامت   برنامته  ،در ن ر گرفته شده استت  تفر 

ه باشد، تهیمدیریت بهینه تفرجی که شامل مراحل و موارد زیر می
 .آیدو به اجرا در می

 تبیین استراتژي مدیریت م اول:گا
، استتراتمی متدیریت منطقته    (1) نمتودار در این مرحله براساس 

گیری از تیمی متشکل گیرد. این کار ضمن بهرهکل میتفرجی ش
ای، براستتاس بررستتی رونتتد حرکتتت ن بتتین رشتتتهااز متخصصتت

اکوسیستم مورد مطالعه طی زمان در مستیر تتوالی اکولتوژیکی و    
ای قرار تشخیص این نکته که هم اکنون اکوسیستم در چه مرحله

ای؟ ه فاصلهکند یا رو به قهقرا؟ و با چدارد؟ رو به او  حرکت می
گیتری  های تفرجی که امکان بهرهو همچنین تعیین طیف فرصت
نشتانزدهای   ارزیتابی  آنو پتس از  در منطقه مورد ن تر را دارنتد   

در گیترد.  ها بتر منتابع موجتود انجتام متی     کی این فعالیتیاکولوژ
نزدهای اکولوژیک با توجه به هدف نهایی این برنامه، اارزیابی نش

خصوص نشانزدهای  ن دو پرسش اساسی درهمواره در ن ر داشت
آیا نشانزد منفتی در دوره زمتانی خاصتی     -منفی ضروری است: 

 دلیتل بته آیا نشتانزد منفتی،    -مام ایام سال؟ شود یا در تدیده می
دهد یتا وابستته بته    ناپذیر روی میصورت اجتنابهبحضور انسان 

  (1نمودار ) تعداد و تراکم بازدیدکنندگان خواهد بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: چگونگی تبیین استراتژي مدیریت در مناطق تفرجی )یافته هاي تحقیق(1نمودار )

 

 دوم: تدوین برنامه مدیریتیگام 
رد امتو  شاملکه مدیریتی  برنامه، (2نمودار )اساس بر مدر این گا
 گردد:، تدوین میزیر باشد

 اهداف کوتاه مدت و بلند مدت .1

هتا، استتانداردها و ضتوابط،    ا و نگترش هبر مبنای ارزش -
 های نهادی و سناریوهای توسعهظرفیت

 های تفرجی موجود:طیف فرصت .2

 چه فعالیتی و در کجا؟ -

 خدمات و امکانات موجود برای هر فعالیت  -

 یی و ارزیابی منابع سرزمیناساشن

 ارزیابی توان و تناسب سرزمین

 مشخص کردن مناطق مناسب برای تفر 

های تعیین سیر توالی اکوسیستم

 موجود در منطقه

شناسایی و ارزیابی منابع در منطقه 

 ریزیتفرجی در مقیاس مناسب طر 

 های تفرجی موجودتعیین طیف فرصت

 ارزیابی نشانزدهای اکولوژیکی هر نوش فعالیت

 تبیین استراتمی مدیریت ها به زمان و تعدادتعیین نشانزدهای منفی و وابستگی آن

 اهداف حفاظتی

 اقتصادی

 ولوژیکیاک

 اجتماعی فرهنگی

 تفرجی هایفرصت

 ممکن و مجاز
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 دفعالیت در محیط خو شنشانزدهای ناشی از هر نوپایش  -

منتدی  زدیدکنندگان و میتزان رضتایت  ارفتارهای بپایش  -
 هانآ

 دهنده نشانزدهای منفی قدامات کاهشا .3
 جوامع محلی .4

جلتتب مشتتارکت جوامتتع محلتتی در تمتتامی مراحتتل      -
 ریزی، اجرا و مدیریتبرنامه

 میزان وابستگی مالی جوامع محلی به منطقه -

چگونگی سهیم کردن جوامع محلی در کسب درآمتد بته    -
 روشی همسو با برنامه مدیریتی 

 مدیریت بازدیدکنندگان .5

 علی و پراکنش زمانی و مکانی آنمیزان بازدید ف -

 های مختلفمیزان استفاده از خدمات موجود و فعالیت -

 مندی بازدیدکنندگانرضایت -

 های هدفتعریف گروه -

 برآورد ظرفیت برد منطقه -

 های آموزشیبرنامه .6

هتای  هتا و برنامته  های هتدف، روش تعیین اهداف، گروه -
 زمانی

 نیازسنجی آموزشی -

 کنندگان ایجاد مراکز مخصوص بازدید -

  وجود و در دسترس بودن اطالعات -

 های هدفموزشی برای گروهآهای ارایه برنامه -

 های زمانی مشخصپایش و بازبینی در دوره -

 مدیریت ریسک .7

 بررسی و تعیین مخاطرات موجود در منطقه -

 مشخص کردن مسئولیت مدیریت در قبال حوادث -

 ها و تاسیسات موجودایمنی در رابطه با فعالیت -

 و به روز کردنپایش  -
 پایش .8

پتتایش متتن م و بتته روز کتتردن تمتتامی اجتتزای برنامتته   -
 مدیریتی

 کاهشی انجام شده در برنامه هایآثار اقدام -

   تعداد بازدیدکنندگان -

 های مختلفمیزان استفاده از خدمات موجود و فعالیت -

 مندی بازدیدکنندگانرضایت -

 ایمنی -

 های آموزشیبرنامه -

 های توسعهبرنامه -
 امور مالی .9

 های مالیپشتیبان -

 منابع کسب درآمد -
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 ریسک

 

 آموزش
جوامع 

 محلی

مدیریت 

 بازدیدکنندگان
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 مالی

 

 اهداف
اقدامات 

 دهندهکاهش

 برنامه مدیریتی

های تفرجی فرصت

 و مجازممکن 
 اهداف حفاظتی

 استراتمی مدیریت

طیف 

 هافرصت
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 )یافته هاي تحقیق( (: اجزاي برنامه مدیریتی مناطق تفرجی2نمودار )
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 برآورد ظرفیت برد تفرجیگام سوم: 
دهد. این را نمایش می تفرجیروند برآورد ظرفیت برد  (3نمودار )

 است: های زیر ارایه شدهفرضبا در ن ر گرفتن پیش روند

 از تصتمیم  گیریپشتیبان تصمیم سامانه عنوانهب برد ظرفیت -

 و هتا براستاس ارزیتابی   کمتی  بترآوردی  هیت ارا من تور  بته 
 شتود متی  بترده  کتار هشتناخت بت   مرحلته  کیفی هایارزشیابی

(Zeng, et al, 2007). 

 برد ظرفیت شده و گرفته ن ر در باز ن امی بعنوان اکوسیستم -

Lime et ) استت  (16)پذیرنتده  -بعمن رابطه توازن راستای در

al., 2004 ،1382؛ مخدوم.)  

 از بتازخورد  استفاده با و بوده پویا فرآیندی برد برآورد ظرفیت -

هتای وارد شتده بته    تعدیل تتنش  جهت در یکپارچه و پیوسته
 .(Worboys et al. 2005) کندعمل می اکوسیستم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هاي تحقیق(برد تفرجی )یافته (: برآورد ظرفیت3نمودار )
 

 بحث و نتیجه گیري
هتا و  بتا بررستی برنامته    (ROMP)برنامه مدیریت بهینه تفرجی 

در کشتورهای مختلتف جهتت     کنتون های مختلفی کته تتا   مدل
ریتزی و متتدیریت گردشتگری در منتتاطق مختلتف متتورد    برنامته 

استفاده قرار گرفته، تدوین شده است. این برنامه در سته مرحلته   

هتای  پهنته  ،مختلف ابتدا براساس ارزیابی توان و تناسب سرزمین
گیترد و براستاس ستیر تتوالی     مناسب جهت تفر  را در ن ر متی 

در کنتار ارزیتابی نشتانزدهای اکولتوژیکی     ها موجود در این پهنه
پردازد که به تبیین استراتمی مدیریت می ،های گردشگریفعالیت
هتای تفرجتی   فرصتت  طور مشخص اهتداف حفتاظتی و  هدر آن ب

برنامه متدیریتی   ،شوند. در مرحله بعدممکن و مجاز مشخص می

 شناسایی و ارزیابی منابع

اجتماعی  اکولوژیکی اقتصادی

 فرهنگی

 هاتعیین نمایانه

اجتماعی  اکولوژیکی تصادیاق

 فرهنگی

 تعیین استانداردهای ارزیابی

اجتماعی  اکولوژیکی اقتصادی

 فرهنگی

 استراتمی مدیریت

 زیستیارزیابی نشانزدهای محیط

های وضعیت موجود پایش مشخص کردن اینکه آیا نمایانه

 در محدوده استانداردهای وضع شده قرار دارند یا خیر؟

 مدیریتیاقدامات 

های فرصت

 ممکن و مجاز

اهداف 

 حفاظتی
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ترین بخش آن برآورد ظرفیت گردد و مهمو اجزای آن تدوین می
 .باشتد متی در ن تر گرفتته شتده    هتای  برد پهنته جهتت فعالیتت   

کتار  هبر مبنای تعیین سطح استفاده با بت  ،طور که اشاره شدهمان
هتای شترایط   بول ترییتر، تعیتین نمایانته   بردن مفهوم حد قابل ق

 هاست.محیطی و تعیین استاندارد ارزیابی و پایش مداوم آن
ریتزی  استاس و پایته هرگونته برنامته     الزم به یادآوری است که

 گردد. اگرمیتحلیل منابع سرزمین برومحیط به شناسایی و تجزیه
ج یتوان بته صتحت نتتا   این قدم اول به درستی برداشته شود، می

ستت  عتدم شتناخت در   ،صورتایندر غیر .ریزی امیدوار بودبرنامه
یز نن را ریزی و مدیریت ناشی از آمنابع موجود در سرزمین برنامه

 هتایی از منتابع  بخش ،با اشکال مواجه خواهد کرد. بر این اساس
 ر ریزی بهینته تفرجتی بایتد متدن    محیطی که در مطالعات برنامه

 گردد:ایه میبه شر  زیر ار ،قرار گیرند
 

 اکولوژیکی -تجزیه و تحلیل محیط فیزیکی
 بررسی و شناسایی منابع محیط: .1

 ی تهای مطالعاتی به این معنلزوم تعیین مرزهای محدوده -

د های منابع یا عملکرکه واحدهای همگن از لحاظ ویمگی
 اکوسیستمی مشخص و مرزبندی شوند.

آب ترین منتابعی کته بایتد شناستایی شتوند: منتابع       مهم -
پتراکنش   ،یتاهی پوشتش گ  -اکخ -سطحی و زیرزمینی

های توسعه طر ، فرهنگ ی طبیعی و، سیماحیات وحش
شتبکه   ،کتاربری اراضتی   الگتو و رونتد   ،شهری و صنعتی

وضتعیت متدیریت    ،وضعیت دفتع فاضتالب   ،حمل و نقل
د و میزان تولی ،تاسیسات تصفیه فاضالب ،مواد زاید جامد
موجتود در زمینته   تاسیستات و ختدمات    ،مصرف انترژی 

  .توریسم

ر )از تعیین روابط موجود بین منطقه مطالعاتی و منتاطق مجتاو   .2
 رآیندهای اکولوژیکی و ... (ف -های خدماتیجنبه

 

 فرهنگی -زیه و تحلیل محیط اجتماعیتج
 ،های جمعیتی منطقته از لحتاظ رشتد جمعیتت    بررسی ویمگی .1

 ساختار سنی و ... ،تراکم جمعیت

بتر   دتأکیت ی و روابط اجتماعی موجود: با بررسی ساختار فرهنگ .2
اط ا ارتبت و یت  گذارند تأثیرمواردی که بر روی استفاده از منابع 

 دهند.توریسم را نشان میبین جوامع محلی با 

 بررسی ارتباطات با سطو  باالتر یا مناطق مجاور .3

 

 سیاسی -اقتصادي تجزیه و تحلیل محیط
 سیاسی -های اقتصادیبررسی ویمگی .1

میتانگین   -ای اقتصادی از قبیل میتزان اشتترال  هویمگی -
هتتای وابستتته بتته منتتابع محیطتتی مثتتل فعالیتتت ،درآمتتد

 ماهیگیری و ...
گتتذار در فرآینتتد  تأثیرهتتای سیاستتی و  بررستتی جنبتته  -

 گیریتصمیم
 علمی و مدیریتی ،فنی ،های سازمانیتوانمندی -
 ،هتای باالدستت در زمینته توریستم    ها و سیاستت برنامه -

 ست و ...زیحفاظت محیط
 های بخش دولتی و عمومیگذاریمیزان سرمایه -

 ها و روابط با مناطق دیگرتعیین وابستگی .2

 

 بررسی وضعیت توریسم در منطقه
 تجزیه تحلیل میزان عرضه و تقاضا .1

ستیل  بینی روند توسعه توریستم در آینتده و پتان  بررسی و پیش .2
 جذب بازدیدکننده

لحاظ طبیعتی و  های توریستی از مشخص کردن تمامی جاذبه .3
 شناسیفرهنگی و مردم

کتتردن پتتراکنش زمتتانی و مکتتانی ستتازی و نقشتتهمشتتخص  .4
اه در فصتل یتا مت    گانبازدیدکنندگان. اگر تتراکم باردیدکننتد  

 منجر به فشار مضتاعف در یتک   ،فتدامشخصی از سال اتفاق 
هتا،  دوره زمانی خاص بر منابع محیط و همچنتین زیرستاخت  

و  د جامتتد،دفع و تصتتفیهمتتواد زایتتمصتترف انتترژی، متتدیریت 
 .شدفاضالب و ... خواهد 

 رفتتاری  الگوهتای  و بازدیدکنندگان هایویمگی کردن مشخص .5

 هاآن

 ممد فعلی و مورد انت ار از توریسآمشخص کردن میزان در .6

 های باالدستها و سیاستمشخص کردن برنامه .7
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