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 چکیده
برای های الزم داده کنند.برد تعیین می ظرفیت مفهومبا  بیشترها را دیتمحدودی در جذب گردشگر دارد، که این محدو پتانسیلهر منطقه 

نامه، آمار آب و هوایی ایستگاه میدانی، پرسش وحش قمیشلو، از طریق مطالعهناهگاه حیاتملی و پظرفیت برد گردشگری در پارک برآورد

نامه در قالب پرسش ی ظرفیت بردهااز شاخص های تفرجیپس از شناسایی پهنه .شد آوریآباد و نیز نظر کارشناسان جمعنجفهواشناسی 

و قعی ، وافیزیکید برظرفیتدر نهایت  .مورد بررسی قرار گرفتنیز  مدیریت کنونی منطقه نحوه و اکولوژیکی ،اطالعات محیطی شد.استفاده 

ظرفیت به  با توجه .شدبرآورد است  نفر در روز 84و  248، 802که به ترتیب معادل  سالدر  نفر 30831و  90699، 292184به ترتیب مؤثر 

بیش  مطالعاتی محدودهن نتیجه گرفت که ظرفیت خدماتی توامی ،هدست آمد( بهنفر در روز 131و معادل  سالنفر در  49271برد خدماتی )

برد توان صرفاً با در نظر داشتن ظرفیت، البته باید توجه داشت که با توجه به کمبود امکانات مدیریتی، نمیاستبرد مدیریت آن از ظرفیت

ها و امکانات گردشگری موجود احی و اجرای زیرساختپیش از طر شودمیپیشنهاد  بنابراین،ورود گردشگران را داد.  اجازه ،واقعی و خدماتی

 طراحی امکانات متناسب با آن صورت گیرد. سپس و  شودمنطقه مؤثر برد حفاظت، ابتدا اقدام به برآورد ظرفیت در مناطق تحت
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 سرآغاز
ها و ساخت، پارکهای شهری و انسانامروزه با گسترش محیط

ی هافعالیتانجام  برایبا استقبال زیادی  حفاظت،تحتمناطق 
 ,.Hamitt et al) مواجه هستند.طبیعی تفرج و گردشگری 

از مناطق  برخی ها درفعالیت ای که پیشرفت اینگونه، به(2015
 ,.Eagles et al)موجب ایجاد پیامدهای اکولوژیکی گشته است 

زیست، های گردشگری بر روی محیطناشی از طرح آثار. (2001
، بلکه شودنمیتنها موجب اختالل در منابع طبیعی و فرهنگی 

در این میان  .واهد بودخار ذگگردشگران نیز اثر برمیزان تجربه
میزان کردن حداکثر با توان مهم این است که چگونه میپرسش 

زیست به حداقل رساند؟ بر روی محیطرا  آن آثارگردشگر،  تجربه
برد بهینه رسش از طریق بررسی و تعیین ظرفیتپاسخ به این پ

 ,.Zhong et al) است پذیرگردشگری، امکان برای یک منطقه

می جهت مدیریت تعیین ظرفیت برد، یک رویکرد قدی. (2011
های ملی و پارک حفاظتتحتبازدیدکنندگان در مناطق 

یک به عنوان ، که (McCool et al., 2007) شودمیمحسوب 
مناطق قابل درک است؛ و این ریزی در برنامه در راستای فهومم

 .پویا ممکن است تغییر کند مفهومصورت یک بهآن  نتیجه
شناسی و مدیریت بوممفهوم ظرفیت برد در ابتدا در زمینه 

توانند و برای تعیین شمار جانورانی که می شدوحش ایجاد حیات
نامطلوب زیستی  آثارکه در یک زیستگاه زندگی نمایند بدون این

منظور رفع شناختی رخ دهد، به وجود آمد؛ و پس از آن بهیا بوم
های ناشی از افزایش شمار بازدیدکنندگان و مدیریت نگرانی
 ,Dearlove & Molinaro) مورد استفاده قرار گرفت ها،پارک

سازمان جهانی گردشگری، ظرفیت برد  بر طبق تعریف .(2010
توانند از یک مقصد شامل حداکثر شمار افرادی است که می

که موجب تخریب محیط گردشگری بازدید کنند، بدون این
فرهنگی و کاهش غیرقابل ، اجتماعی ،فیزیکی، شرایط اقتصادی

 شوندرش در کیفیت رضایت بازدیدکنندگان پذی
((WorldTourismOrganization, 2013 . هر منطقه پتانسیل

های مربوط به آن را دارد، محدودی در جذب گردشگر و فعالیت
ارچوب چ برد درظرفیت مفهومبا  بیشترها را که این محدودیت

 ,Buckley) کنندپایدار گردشگری تعیین می نظریه توسعه

های مختلفی وجود دارد که رد روشبدر برآورد ظرفیت .(1999
شده، دستورالعمل پیشنهادی توسط اتحادیه  ارایهمعتبرترین روش 

که  ،است (1)(IUCN)طبیعی جهانی حفاظت از طبیعت و منابع

نیز به  حفاظتتحتق جهت برآورد ظرفیت برد گردشگری مناط
ویژه در ـهبـرد و کـاربرد آن ببحـث ظرفیـت رود.کار می
ای کمتر از یـک گردشگری طبیعی در ایران سابقه ریـزیبرنامـه

های چاپ شده در این زمینه انگشت تعداد مقاله دهـه داشـته و
 توان بهمی جملهآن از  و (1381)نهرلی و رضایی،  هستندشمار 
ثر ؤظرفیت برد گردشگری در سه سطح فیزیکی، واقعی و م تعیین

و  (1391)تیرافکن و همکاران،  میانکالهپناهگاه حیات وحش 
برد تعیین ظرفیت ،(1394پارک شهر تهران )جهانی و تبیانیان، 

در زون تفرج  فیزیکی، واقعی و موثر مجتمع اقامتی چاهو واقع
و  (1389شده گنو )پرورش و همکاران، متمرکز منطقه حفاظت

حرا رود المللی برد فعالیت قایقرانی در تاالب بینبررسی ظرفیت
سایر مطالعات  .اشاره داشت (1389گز )پرورش و همکاران، 

تعیین ظرفیت پذیرش  صورت گرفته در این رابطه عبارتند از:
پور و )حسن گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران

بوستان در  4گردشگری در  برد(، تعیین ظرفیت1390 همکاران،
ن ظرفیت برد فیزیکی (، تعیی1392شهر قم )پوریزدی و ملکیان، 

ان )طبیبیان و همکاران، همد گنجنامه دباآ سعبا و واقعی دره
 هایجنگل هی درتفرجگا دبر ظرفیت فیمعر و رسیبر(، 1386
 برآوردهدف از این مقاله  .(1381زاده، و )مجنونیان و میرابمانگر

 پناهگاهو ملی تفرجی پارک هایبرد گردشگری در زونظرفیت
 مدیریت ع کنونیبررسی وض برای ،لوقمیش وحشحیات

بخش اعظم  ،در حال حاضر است.این منطقه  گردشگری
های های گردشگری و امکانات رفاهی در زون استفادهفعالیت

فرهنگی آن متمرکز گشته  -ویژه )باغ قمیشلو( و زون تاریخی
نگهبانی از این دو پهنه و  یتبان مسئولاست، که یک نفر محیط

روج افراد را بر عهده دارد و گردشگری در زون کنترل ورود و خ
زنی در منطقه کنترل تفرج گسترده نیز توسط نیروهای گشت

 .شودمی

 

 هامواد و روش

 مورد مطالعه منطقه

وحش قمیشلو با وسعت تقریبی پارک ملی و پناهگاه حیات
ی شمال غرب شهر اصفهان قرار کیلومتر 41هکتار، در  113700

وحش در قعیت جغرافیایی، پناهگاه حیاتمو به لحاظ .دارد
 7.18"طول شرقی و 11°82'72.7"تا  10°91'2.74"موقعیت 

 83611عرض شمالی با مساحت  33°02'3.29"تا  40°32'



 51 وحش قمیشلو(تلی و پناهگاه حیامی: پارکمورد حفاظت )مطالعهبرد گردشگری در مناطق تحتبرآورد ظرفیت

و  1.31"تا  11°03' 9.18"هکتار و پارک ملی در موقعیت 
عرض  33°00'1.8"تا  32°44' 8.19 "طول شرقی و 17°11'

 .(1)شکل  تار واقع شده استهک 30060شمالی با مساحت 
متوسط بوده و  خشک بیابانیبخش عمده اقلیم منطقه نیمه

درجه 1/11 متر ومیلی110به ترتیبآن بارندگی و دمای ساالنه 
زرگ ب در منطقهاز نظر وضعیت رویشگاهی نیز  .است گرادسانتی

شاخص جانوری آن،  و گونه ناحیه ایرانی و تورانی قرار داشته
راتی در مرز محدوده تغیی 1391در سال  .است «انقوچ اصفه»

قه بخش مرکزی منط وحش قمیشلو ایجاد وپناهگاه حیات
ها )دفتر زیستگاه ملی ارتقاء یافتهای امن( نیز به پارک)محدوده

 از ،این منطقه از غرب به روستای میرآباد (.1392و امور مناطق، 
 از و هادآبادو روستای ج شهرشهرهای اصفهان، شاهین شرق به
عالوه بر  .شودمیمنتهی آباد نجف و شهرهای تیران هجنوب ب

زیستی فراوان، از نظر تاریخی نیز، های محیطدارا بودن ارزش
، السلطانظلها و بناهای تاریخی متعدد )قلعه وجود قلعه

مربوط به عصر قاجار موجب گشته که  (،یاورماهور، قلعهشاه
)فصل نامه اداره کل  ندآن بازدید نمایساالنه افراد زیادی از 

با توجه به  (.1389زیست استان اصفهان،حفاظت محیط
السلطان، از ظلتاریخی  قرارگیری باغ قمیشلو در مجاورت قلعه

گردشگری روزانه و ساماندهی جهت پذیرش  به منظورآن 
باغ  شود. در محوطهتعدادی معین از گردشگران استفاده می

یی جهت اسکان گردشگرانی که مایل به هاقمیشلو محل
ه شداستراحت، صرف غذا و اسکان در طی روز هستند، ایجاد 

کیو، دسترسی به آب قابل همچنین وسایل ورزشی، باربی است.
، بازدیدکنندگان برای استفاده نیز های بهداشتیشرب و سرویس

 .ه استشددر فضای باغ فراهم 

 

 در استان اصفهان وحش قمیشلوملی و پناهگاه حیاتکموقعیت جغرافیایی پار (:1شکل )
 

 روش کار
و به منظور  شدانجام  1391پژوهش حاضر در بهار و تابستان 

باغ ) های ویژهاستفاده هپهن برد گردشگریبرآورد ظرفیت
قلعه ) فرهنگی -تاریخی و پهنه تفرج گسترده هنهپ، (قمیشلو

، واقعی و مؤثر تعیین برد فیزیکیسه نوع ظرفیتالسلطان( ظل
برد از طریق ظرفیت محاسبه کسب اطالعات الزم در .شد

 هاسوال طرح سوال صورت پذیرفت. 17تعداد به ای پرسشنامه

جهانی و ) قبلی هایتحقیق معیارهای منتخب در نیز بر اساس
 (1386شورچه،  ؛1392، پوریزدی و ملکیان ؛1394 ،تبیانیان

در رابطه با عوامل محدودکننده  منطقه مصاحبه با کارشناسان
ترین ایستگاه هواشناسی نزدیکوگزارش آب گردشگری و مطالعه

 .گرفت صورت آباد(نجف )ایستگاه منطقه به هواشناسی سینوپتیک

چنین مصاحبه با مق با امکانات موجود در منطقه و همطاب
 131مورد مطالعه  گردشگری در منطقه جامعه کارشناسان، اندازه
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فر در روز در نظر گرفته شد. به این ترتیب بر اساس آزمون ن
برد جهت بررسی ظرفیت، مورد نیاز کوکران حجم نمونه

نامه( پرسش 100) 08/100 ،درصد 1خطای  سطحبا  گردشگری
از  نفر 100ن فی میادکامالً تصارت صوپرسشنامه بهدست آمد. به

زهای روطی  بازدیدکنندگان در سه زمان صبح، ظهر و عصر
یع زتودر منطقه  1391های فروردین تا شهریور سال ماهمختلف 

نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ چنین پایایی پرسشهم .شد
، که میزان این ضریب برای شدمحاسبه  spss17 افزارتوسط نرم

جهت  .شدبرآورد  83/0نفری  100اری نامه با جامعه آمپرسش
نیاز در روابط شامل: مساحت های مورد دادهانجام این تحقیق 

مدت زمان قابل  جایی،فضای مطلوب جابه ،تفرجیهای پهنه
 طول زمان بازدید، عوامل محدودکننده استفاده بودن محل،

 امکانات سال، طول در گردشگری جهت مناسب هایفصل اقلیمی،

منطقه، آمار  بندیزونبا استفاده از نقشه  و نیروی انسانی موجود
، طرح مدیریت اداره کل هواشناسی استان اصفهانو اطالعات 

 آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت.و مطالعات میدانی جمع منطقه

 
 PCC))(2)برد فیزیکیظرفیت

برد فیزیکی به حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که در یک ظرفیت
توانند حضور فیزیکی داشته باشند، گفته زمان و مکان معین می

شود )طبیبیان و محاسبه می (1) اس رابطهشود که بر اسمی
 (:1386همکاران،

  (1)رابطه 
 

مقدار  V/a (4)، تفرجیهای پهنهمساحت کل  A(3)که در آن 
جا فضایی که هر بازدیدکننده نیاز دارد تا به راحتی در آن جابه

های فیزیکی یا سایر افراد نداشته شود و تداخلی با سایر پدیده
مناطق بکر و در  افرادکه آسایش روانی با توجه به این. باشد

گردشگری رو ازاین، نخورده از اهمیت باالیی برخوردار استدست
 ،های تفرج گستردهانجام فعالیت مناطق با هدفگونه در این 

 منطقه تجربه سکوت و آرامشهای شهری، محیط رهایی از تنش
در  بنابراین، .گیردصورت می لذت بردن از مواهب طبیعی و

قدار فضای مورد نیاز م ،محاسبه ظرفیت برد فیزیکی
و  آسایش روانی افراددر نظر گرفتن متناسب با  گانکنندبازدید

تعداد  Rf(1) .در نظر گرفته شد نظرات بازدیدکنندگانهمچنین 
که بر این اساس  است، بازدید روزانه از یک مکان گردشگری

 شود:محاسبه می

 
 

 RCC))(6)واقعیبرد ظرفیت

برد واقعی عبارت است از: حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از ظرفیت
یک مکان گردشگری که با توجه به عوامل محدودکننده که 
ناشی از شرایط ویژه آن مکان و تأثیر این عوامل بر ظرفیت برد 

باشد، مجازند تا از آن مکان بازدید به عمل آورند فیزیکی می
البته باید در نظر داشت عوامل  (.1390ن، )علیزاده و همکارا

تواند مختص به همان منطقه محدودکننده هر منطقه فقط می
 (. 1388باشد )قنبری نسب، 

 صورت گرفت.( 2)با کمک رابطه  برد واقعیظرفیت محاسبه
 

  (2) رابطه
 

یک عامل محدودکننده است و به صورت درصد  Cfکه در آن 
بیان  (3)به صورت رابطه  (2)بنابراین رابطه  .شودمیبیان 

 :شودمی
 

  (3) رابطه
 

Cfکنند،صورت کاهنده عمل میها ضرایب محدودیتی بوده و به 
مقدار کل یک  Mمقدار محدودکننده یک متغیر و  m که در آن
 باشد.متغیر می

برد واقعی، پس از به در نهایت جهت به دست آوردن ظرفیت
جایگزین  (4)رابطه ها در آوردن عوامل محدودکننده، آندست 
 :شدند

  (4)رابطه 
 

ترین آمار اقلیمی نزدیک مورد مطالعه با توجه به در منطقه
به منطقه، نتایج حاصل  آباد()نجف ایستگاه سینوپتیک هواشناسی

پارامتر( شامل: اقلیم  6عامل ) 2از پرسشنامه و نظر کارشناسان 
درجه  21تعداد روزهای یخبندان، تعداد روزهای با دمای بیش از )

 و گراددرجه سانتی10تعداد روزهای با دمای کمتر از  گراد،سانتی
های وحش )ماهساعات آفتابی شدید( و فصول حساس برای حیات

( در نظر گرفته شد، که آمار آن به صورت گیریجفتزادآوری و 
مشخص  (1)( در جدول 1394 ی،هوا شناسوگزارش آبساالنه )

 شده است.
پوشانی بخشی از عوامل الزم به ذکر است که به علت هم

  ،وحشحیات زادآوری و گیریجفت هایماه با اقلیمی محدودکننده
 
 



 59 وحش قمیشلو(تلی و پناهگاه حیامی: پارکمورد حفاظت )مطالعهبرد گردشگری در مناطق تحتبرآورد ظرفیت

 

 ی مطالعاتی: آمار عوامل محدود کننده در محدوده(1) جدول
تعداد ساعات  ایام سال

 آفتابی

تعدادروز با دمای 

  22°بیش از 

تعداد روز با دمای 

 11°کمتر از 

تعداد روزهای 

 یخبندان

تعداد روزهای 

 گیریجفت

روزهای تعداد 

 زادآوری

 0 0 1 21 1 1/216 فروردین

 31 0 0 4 26 4/284 اردیبهشت

 31 0 0 0 31 4/340 خرداد

 0 0 0 0 31 7/316 تیر

 0 0 0 0 31 9/312 مرداد

 0 0 0 0 31 8/301 شهریور

 0 30 0 3 28 7/271 مهر

 0 30 0 24 2 2/224 آبان

 0 30 21 29 0 1/244 آذر

 0 0 20 30 0 4/214 دی

 0 0 19 30 0 7/216 بهمن

 0 0 0 28 0 2/249 اسفند

 62 90 61 169 181 0/3317 مجموع

 
های اردیبهشت، از محدودیت ناشی از پارامترهای اقلیمی در ماه

بنابراین مجموع عوامل .شدخرداد، مهر، آبان و آذر صرف نظر 
تغییر  (2)صورت جدول هب (1)موجود در جدول  محدودکننده

 .یابدمی
 

 : مجموع عوامل محدودکننده گردشگری(2)جدول 

 عوامل محدودکننده مجموع

8/1991  جموع ساعات آفتابیم 

 مجموع ساعات آفتابی شدید 461

 تعداد روزهای یخبندان 40

 درجه 21یش از تعداد روز با دمای ب 98

 درجه 10تعداد روز با دمای کمتر از  109

 گیریتعداد روزهای جفت 90

 تعداد روزهای زادآوری 62

 

 (7)(ECC)برد مؤثر ظرفیت

 ،به حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان که مدیریت
برد موجودی توانمندی اداره آن را به صورت پایدار دارد، ظرفیت

های مدیریتی شامل مجموعه . توانمندیدشومیگفته  مؤثر
شرایطی است که مدیریت یک منطقه برای رسیدن به اهداف و 

محاسبه  (1) رابطه عملکردهای مورد نیاز دارد و به صورت
 :(1386)طبیبیان و همکاران،  شودمی

  (1) رابطه
 

              (6) رابطه
 

ظرفیت  Amc(9) وظرفیت مدیریت ایده آل  Imc(8)در این رابطه 
 دهد. مدیریت موجود را نشان می

نیز  های تفرجیموجود در پهنهظرفیت امکانات و خدمات 
. استمطرح  های ظرفیت برد مؤثرعنوان یکی از زیرمجموعهبه

خدماتی جهت تعیین حداکثر ظرفیت برد  برد ظرفیت بنابراین،
در  موجود دن ظرفیت خدماتیدست آورهبرای ب .شدمؤثر محاسبه 

 امکاناتتسهیالت و به  ه،ابتدا اطالعات مربوط، ی تفرجیهاپهنه
به دست نیز ظرفیت هر یک سپس  و شد محدود منطقه رفاهی

، هاو مساحت آن سپس تعداد سکوهای اسکان گردشگری آمد.
ها به و ظرفیت آنوسایل ورزشی  ،های بهداشتیتعداد سرویس

 (7)با استفاده از رابطه و  در نظر گرفته شد عنوان ظرفیت خدمات
 .شدمحاسبه  مطالعاتی محدوده ظرفیت خدماتی

 

    (4139، هانی و تبیانیان)ج (7)رابطه 
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های گردشگری، مدت زمان قابل استفاده بودن مساحت پهنه
با استفاده از  شده های ذکرو سایر داده محل، مدت زمان بازدید

، آمار و اطالعات اداره کل هواشناسی بندی منطقهپهنهنقشه 
نامه و مطالعات پرسشطرح مدیریت منطقه، استان اصفهان، 

  .آوری و مورد ارزیابی قرار گرفتمعجمیدانی 
 

 برد فیزیکیمحاسبه ظرفیت

گرفتن  و در نظر نامهپرسش پاسخ افراد دربررسی بر اساس 
نی مورد نیاز )که در کاربرد این روش تعیین ظرفیت آسایش روا
با هدف انجام  نظر گرفته نشده است( در IUCN برد، توسط

ای در فاصله اکثریت بازدیدکنندگان ،های تفرج گستردهفعالیت
از محیط و انجام متر از یکدیگر قابلیت استفاده بهینه  10 معادل

مساحت مورد نیاز  که، داشت خواهند های تفرج گسترده رافعالیت

 (.2) شکل خواهد بود مربعمتر 2100برای بازدیدکنندگان معادل 

 

 : حداقل فاصله بازدیدکنندگان از یکدیگر(2)شکل 
 

نامه نشان داد که، اکثریت بازدیدکنندگان ورودی به نتایج پرسش
طی هر بازدید از آن  ساعت( 8)متوسط  ، تمام روزمنطقهاین 

 برندطبیعت زیبای آن لذت میز سکوت و نمایند و ااستفاده می
 (.3)شکل 

 
 در منطقه مدت زمان حضور بازدیدکنندگان :(1)شکل 

 

مدت زمان قابلیت استفاده از منطقه  ،مسئولیننظر  بر اساس
مساحت  مجموعهمچنین . شدساعت در روز برآورد  12معادل 

مترمربع زون  1100000مترمربع ) 1336000تفرجی های پهنه
های ویژه( مترمربع زون استفاده 236000تفرج گسترده و 

های به دست آمده بر اساس مساحت دست آمد. به این ترتیببه
 2) هایشکلو نتایج حاصل از  تفرجیهای برای هر یک از پهنه

مورد  در منطقه تفرجیهای ظرفیت برد فیزیکی برای پهنه (3و 
 دست آمد.در سال به نفر 292184و در روز  نفر 802مطالعه 

 

 

 
 

 
 

 برد واقعیمحاسبه ظرفیت

ظرفیت برد واقعی حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان 
گردشگری که با توجه به عوامل محدودکننده که ناشی از شرایط 

باشد، ویژه آن مکان و تأثیر این عوامل بر ظرفیت برد فیزیکی می
امل محدودکننده با در نظر گرفتن شرایط . این عوشودمیبرآورد 

و متغیرهای بیوفیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی و مدیریتی به 
به عبارت دیگر  (.1386آیند )طبیبیان و همکاران، دست می

های مشخص هر به شرایط و ویژگیکامالً عوامل محدودکننده 
متفاوت  منطقه بستگی دارد و در یک مکان نسبت به مکان دیگر

های عوامل برد واقعی، دادهظرفیت جهت محاسبهاست. 
اقلیمی از اداره کل هواشناسی استان اصفهان و  محدودکننده
طرح وحش نیز بر اساس گیری و زادآوری حیاتفصول جفت

 (2) رو از آمار ساالنه جدولاز این به دست آمد.مدیریت منطقه 
بر اساس  تر ظرفیت برد واقعی،دقیق جهت محاسبه. شداستفاده 
ای که در یک ماه با هم عوامل محدودکننده( 1جدول )

های دی جایی که در ماهاز آن .شدمشخص  اندپوشانی داشتههم
 ؛پوشانی دارندو بهمن دو عامل دمای هوا و یخبندان باهم هم

های دی و )ماه محدودیت ناشی از عامل یخبندان بنابراین،
در  باهمچنین . شدنوارد ظرفیت برد واقعی  در محاسبه بهمن(

نظر گرفتن محدودیت ناشی از تعداد ساعات آفتابی شدید در 
پوشانی آن با گرمای به علت همنیز های تیر، مرداد و شهریور ماه

پس از حذف عوامل در ادامه  .شد هوا در همان ایام صرف نظر
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پارامترها به شرح زیر  هر یک ازمشترک در هر ماه،  محدودکننده
 :شد محاسبه

انجام شده محدودیت روزهای یخبندان در  هایهبر اساس محاسب
 به دست آمد. درصد27/0 ی مطالعاتیمحدوده

 
 

نفر(،  31نامه نشان داد که اکثریت بازدیدکنندگان )نتایج پرسش
گراد کمتر تمایل به بازدید و درجه سانتی21در دماهای باالتر از 

بر رو این از ر دارند.استفاده از فضای گردشگری منطقه مذکو
ی بیش انجام شده محدودیت روزهای با دما هایهاساس محاسب

 به دست آمد.درصد  84/26مطالعاتی  محدودهدرجه در  21از 

 
 

نفر(، در  34اکثریت بازدیدکنندگان ) نامهبر اساس نتایج پرسش
گراد کمتر تمایل به بازدید و درجه سانتی 10تر از دماهای پایین

بر  بنابراین، .ده از فضای گردشگری منطقه مذکور دارنداستفا
انجام شده محدودیت روزهای با دمای کمتر  هایمحاسبهاساس 

 به دست آمد. درصد 86/29مطالعاتی  درجه در محدوده 10از 

 
 

های گری در پارکگردش ترین عوامل محدودکنندهیکی از مهم
 گیری و زادوولدهای جفتفصل ،حفاظتملی و مناطق تحت

بسیار حساس  هافصلوحش در این حیات ،است. زیرا وحشحیات
تواند منجر می زمانی بازه های گردشگری در اینو فعالیت بوده

ضروری  بنابراین، .دشوها زا برای آنهای تنشبه ایجاد موقعیت

کننده در برآورد را به عنوان یک عامل محدود هافصل این است
بر اساس  وارد نمود.، حفاظتتحت مناطق قعیبرد واظرفیت
گیری های جفتفصل از انجام شده محدودیت ناشی هایمحاسبه

 درصد به دست آمد. 98/16و  61/24و زادوولد، به ترتیب 
 

 

 
 

ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا،  (1394)سال  بر اساس آمار
صفر  ،مطالعاتی محدودیت ناشی از آلودگی هوا برای محدوده

دست آمد، که البته با توجه به بکر بودن منطقه و عدم  درصد به
در مجاورت آن، پذیرش این مسئله مسلم  وجود صنایع و کارخانه

نامه نشان داد که اکثریت نتایج پرسشهمچنین و قطع است. 
نفر(، بارش باران را به عنوان یک عامل  61بازدیدکنندگان )

دانند، که گویای این ه نمیحضور در منطق برایمحدودکننده 
ورودی به این منطقه، باران  بازدیدکنندگان دیدگاهاست که از 

اندازهای موجود آید و به زیبایی چشمشمار میجزئی از طببیعت به
ایجاد  سببآلودگی هوا و بارش باران  ،افزاید. بنابراینمی

 .شودمیحضور بازدیدکنندگان در منطقه مذکور ن برایمحدودیت، 
برد کننده و ظرفیتنتایج حاصل از بررسی عوامل محدود آخردر 

 (4) رابطه دربرد واقعی دست آوردن ظرفیتهب برای ،فیزیکی
برد واقعی در ظرفیت ،با توجه به نتایج حاصله .شدجایگزین 

نفر در سال  90699نفر در روز و  248معادل  مطالعاتی هدمحدو
 به دست آمد.

 

 روز در نفر

  

 

  نفر در سال
 

 ظرفیت برد مؤثر

های مدیریتی و جهت برآورد ظرفیت برد مؤثر از توانمندی
در بخش گردشگری باغ قمیشلو،  .شودمینیازهای آن استفاده 

زیست که کار حفاظت از باغ را بر تعداد فعلی کارکنان محیط
 ادارهاز برای مورد نی نفر است و از طرفی ظرفیت 1عهده دارند 

آل و ظرفیت مدیریت نفر است. ظرفیت مدیریت ایده 3باغ 
. بر این اساس ه استشدموجود بر اساس نظر کارشناسان حاصل 

در روز و  نفر 84 معادل مطالعاتی محدودهظرفیت مدیریت در 
 نفر در سال به دست آمد. 30831
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 ظرفیت برد خدماتی

 ،منطقههای موجود در دست آوردن امکانات و شاخصای بهبر
های گیری ابعاد سکوبا اندازه و میدانی صورت پذیرفت همطالع

ها نیز آن، مساحت و ظرفیت باغ گردشگری موجود در محوطه

نامه نشان داد، اکثریت جایی که نتایج پرسشدست آمد. از آنبه
نفر از  4های بیش از صورت گروههنفر( ب 74بازدیدکنندگان )

مربعی متر 11و  18کوهای س بنابراین، .نمایندمنطقه بازدید می
 یک گروه برایمتر مربعی  62نفره و سکوی  11های برای گروه

های موجود سایر امکانات و شاخص .گرفته شدنفره در نظر  30
 آورده شده است. (3جدول )نیز در 

 

 در باغ قمیشلو های موجود(: امکانات و شاخص3جدول )
 )نفر( ظرفیت (2m) مساحت تعداد هاو شاخص امکانات

 12  12 وسایل ورزشی

 3  3 سرویس بهداشتی

 4 گردشگرسکوهای اسکان 

62 30 

18 11 

18 11 

11 11 
 

استفاده  (7) برد خدماتی، از رابطهبرای به دست آوردن ظرفیت
 د خدماتی در محدودهبر. بر اساس نتایج به دست آمده ظرفیتشد

 .استنفر در روز  131مطالعاتی معادل 
 

 

 

 
 

وساز با توجه به محدودیتی که در ساختالزم به ذکر است، 
وجود حفاظت های ملی و مناطق تحتردشگری پارکامکانات گ

مورد مطالعه به عمل آمد،  هایی که از منطقهدارد و طی بررسی
یشلو فاقد ساختار رسمی وحش قمملی و پناهگاه حیاتپارک

 پارکینگ بوده و گردشگران ورودی به این منطقه از محوطه
پارک خودروها  برایبانی، های محیطاطراف باغ و نیز پاسگاه

از طریق  باغ نیز،آب قابل شرب همچنین نمایند. استفاده می
 .شودمیتأمین آن قنات قمیشلو موجود در 

های در پهنهگردشگری برد اختالف انواع ظرفیت ،(4) شکل
دهد که بر این اساس مطالعاتی را نشان می محدوده تفرجی
کمترین مؤثر برد برد فیزیکی بیشترین میزان و ظرفیتظرفیت

 اند.میزان را به خود اختصاص داده
 

 
 گردشگری  ساالنه: انواع ظرفیت برد (4)شکل

 مطالعاتی محدوده

 
 گیریبحث و نتیجه

، فیزیکید ظرفیت برع انوابا تعیین  شدسعی تحقیق ین در ا
ای بردی عتمااکمی قابل ی مبنا، خدماتیو مؤثر ، قعیوا

گردشگری  ارتوسعه پایدی ستای در رایزررنامهـبی و تصمیمگیر
 ارقرآن مناطق  مدیرانان و یزربرنامهر ختیامناطق طبیعی، در ا در

های پژوهش حاضر در همین راستا پس از شناسایی پهنه د.گیر
از  ،جهت انجام تحقیقها مساحت آن و محاسبه تفرجی

نامه استفاده نمود و اطالعات محیطی ها در قالب پرسششاخص
مدیریت  و اکولوژیکی منطقه نیز دخالت داده شد و همچنین نحوه
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و قعی ، وافیزیکید ظرفیت برنظر قرار گرفت. کنونی منطقه مد
 49271 و 30831،  90699، 292184به ترتیب و خدماتی مؤثر 
در مؤثر ی یتهاودنظر گرفتن محددر با که  است سالدر نفر 

و مدیریتی ی هاینمنداتوو در نهایت  شدزمان بازدید برآورد 
ظرفیت و مد رت کمی در آمطالعه بهصورد مو خدماتی محدوده

ترین فاکتورهای کی از مهمی .شدآورد برآن نیز  مؤثر دبر
های زمانی دوره حفاظتتحتگردشگری در مناطق  محدودکننده

ست در ، که ضروریاستوحش گیری و زادآوری حیاتجفت
واقعی به عنوان دو عامل محدودکننده د ظرفیت بر محاسبه

کسر گردشگری  بردظرفیتگردشگری اعمال و از میزان کل 
پوشانی بین عوامل محدودکننده در صورتی که اگر هم .دشو

 ا با فصول حساس، در محاسبههپوشانی آنهمهمچنین اقلیمی و 
 مدیریتی منطقه بردظرفیتمیزان  ،دشولحاظ ن بردظرفیت

که  ؛یابدنفر در روز کاهش می 28نفر در روز به  84مطالعاتی از 
خدماتی  بردظرفیتبسیار کمتر از نفر در روز(  28این میزان )

است و با آنچه در عمل اتفاق  نفر در روز( 131موجود در منطقه )
های فیزیکی، اقلیمی، اما محدودیت .افتد، فاصله خواهد داشتیم

، فیزیکید ظرفیت بروضعیت امکانات و کیفیت مدیریت موجود 
وجود  ،دهد. بنابراینرا تحت تأثیر قرار میمؤثر و قعی وا

استفاده از یک  مهمترین دلیلتواند های مدیریتی میتوانمندی
ظرفیت برد گردشگری  .شودد واقعی آن ظرفیت برحد  درمنطقه 

های ملی شده و پارکر مناطق طبیعی مانند مناطق حفاظتد
بسیار کمتر از مناطق تفرجگاهی است. این در حالی است که 

های شهری مناطق طبیعی از تقاضای کمتری نسبت به پارک
 (.1381 رضایی،و  برخوردار هستند )نهرلی

طق طبیعی، با توجه به محدودیت امکانات و تسهیالت در منا
قمیشلو از وضعیت نسبتأ خوبی گردشگری توان گفت باغ می

د گردشگری ظرفیت برچه موجب کاهش ، اما آناستبرخوردار 
 از آن. است، کمبود نیروی انسانی موجود در آن شودمیآن 

برد از ظرفیتبیش  مورد مطالعه منطقهکه ظرفیت خدمات جایی
راحی امکانات توان نتیجه گرفت که طمدیریت است می

البته  .آن نیستمؤثر  ظرفیت برد متناسب با ،موجودگردشگری 
باید توجه داشت که با توجه به کمبود امکانات مدیریتی مانند: 

زنی و تعداد بانان کل منطقه، امکانات گشتنسبت محیط
برد واقعی و توان صرفاً با در نظر داشتن ظرفیتها نمیباغبان

 دشگران را داد.ورود گر خدماتی اجازه

و فیزیکی ی یتهاودمحدو یط اشر، مطالعهرد مو در محدوده
و یط اند با توجه به شرارگذمیثیر أتده از آن ستفااقلیمی که بر ا

ین امحاسبه شد. بنابرآباد نجفقلیمی شهر ی ایتهاودمحد
ت و تسهیالت، مکاناا توسعهبخش گردشگری و مدیریت یک 

ش بر ظرفیت پذیرگیرد ار میقرن اشگردگرر ختیادر اخدماتی که 
موجود  یتیمدیری هاینمنداتوی تقااربا دی دارد و یازثیر أتآن 

 داد.یش افزی آن را اشگردگرد ظرفیت بران میتو
در  بازدیدکنندگان نامه اکثریتاصل از پرسشبر اساس نتایج ح

فصل بهار و ایام غیرتعطیل که تقاضای کمی برای استفاده از 
پردازند، که گویای این د، به استفاده از آن میوجود دار منطقه

افراد تمایل دارند از سکوت و آرامش آن بهره برند. است که 
اوقات  که و به دلیل این بر اساس نظر مدیریت باغهمچنین 

آید، اوج فراغت در شهرها معموالً در اواخر هفته به وجود می
ضروری  پس. افتدشنبه و جمعه اتفاق میبازدید در روزهای پنج

ریزی صحیح مدیریت منطقه، برنامهریزان و برنامهاست از سوی 
برد مبنی بر ظرفیت گردشگرانورود و فشرده جهت کنترل 

منفی  آثارکاهش در نهایت و  نیروی خدماتی موجود مدیریتی آن،
با  شودمیپیشنهاد  در این زمینه که ؛شودزیست اتخاذ بر محیط

یتی محاسبه شده جهت این منطقه ظرفیت برد مدیر به توجه
نفر در روز(، ورود افراد بر اساس  84نفر در سال و  30831)

به عنوان یک راهکار با  د.شوهای مدیریتی آن کنترل توانمندی
کاهش مدت زمان قابل استفاده بودن محل توسط بازدیدکنندگان 

توان تا می های گردشگریگروه تعداد افرادو یا محدود نمودن 
. کاستبیش از حد منطقه از سوی گردشگران  استفادهاز  دیحدو

برد در هر نوع تـایج حـاکی از آن است که محاسبه ظرفیتن
ها و ها، ویژگیمقـصد گردشـگری با توجه به قابلیت

عنوان مثال هـای مـدیریتی آن منطقه متفاوت است. بهاولویت
پناهگاه  پارک ملی وگردشگری برد ظرفیت  در محاسبهاگرچه 
کار رفته در برآورد ظرفیت هوحش قمیشلو از همان روش بحیات

، و همکاران طبیبیان) برد گردشگری دره گنجنامـه همـدان
 ، مناطق کویری(1386، شورچه) ، معبـد آناهیتـای کنگاور(1386

 شده قیصریو منطقه حفاظت (1390، پور و همکارانحسن)
 ، امـا بـا توجه به اولویتاستفاده شد (1392، و همکاران شیخ)

زیستی و سپس اول مدیریتی این منطقه که حفاظـت تنـوع
گردشگری است، نوع عوامل محدودکننده تا حدودی متفاوت 

مطالعات پیشین در  حاضر با پژوهشهای است. یکی از تفاوت
حداقل مساحت در نظر گرفته شده برای هـر نفـر در محاسبه 
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اکثریت ظر ن بر اساس ظرفیت برد فیزیکی است، که
های تفرج الیتعاهداف فبازدیدکنندگان ورودی به منطقه، 

 آثارهای شهری و به حداقل رساندن گسترده، رهایی از تنش
، برای هر نفر فضای در این گونه مناطق زیستی گردشگریمحیط

که در تحقیق جهانی و  به دست آمدمترمربع  2100معادل 
. تفاوت دیگر اشاره و توجه شده است( نیز به آن 1394تبیانیان )

پژوهش حاضر با سایرین، در نظر گرفتن فصول زادآوری و 
گردشگری در  گیری به عنوان یک عامل محدودکنندهجفت

دهنده و تأکیدی بر مناطق طبیعی است. این دو تفاوت نشان
طبیعی نسبت به سایر مقاصد زیستی در مناطقحفاظت تنوع

های پژوهش یکی دیگر از تفاوتهمچنین  گردشگری است.
پوشانی عوامل حاضر با مطالعات سابق، در نظر گرفتن هم

، که این مهم منجر به برآورد استمحدودکننده در هر ماه 
 ،کلی مطابق نتایج این مطالعهطورهب. شودمیتر ظرفیت برد دقیق

منطقه مذکور توانایی جذب گردشگران طبیعی را دارد، اما باید 
مدیریت  بنابراین،اظت این منطقه را نیز در نظر داشت. حفالویت 

منطقه با در نظر گرفتن ظرفیت برد گردشگری و اتخاذ 
ای باشد گونههریزی بهینه باید بگیری و برنامهرویکردهای تصمیم

های حفاظتی منطقه وجود نداشته باشد و که تهدیدی علیه ارزش
گردشگری،  هایگردشگران از حضور خود در پهنههمچنین 

 تجربه خوبی به یادگار داشته باشند.
بیش از  ،مطالعاتی برد خدماتی محدودهکه ظرفیت با توجه به این

 منطقهسطح استفاده از  شودمی، سبب استآن مؤثر برد ظرفیت
آن صورت گیرد و مؤثر بیش از توان مدیریتی و ظرفیت برد 

محیط در  ریزی و طراحی مهندسیحاکی از این است که برنامه
آن نباشد. این عدم مؤثر برد متناسب با ظرفیت تفرجیهای پهنه

بیش از  برد موجب استفادهتناسب میان امکانات موجود و ظرفیت
 شودمیپیشنهاد  بنابراین، .شودمید از سوی بازدیدکنندگان ح

ها و امکانات گردشگری طراحی و اجرای زیرساختپیش از 
برد ، ابتدا اقدام به برآورد ظرفیتموجود در مناطق تحت حفاظت

بر اساس اصول امکانات کارگیری هو ب د و طراحیشومنطقه مؤثر 
این مهم موجب حفظ  زیرا، شود.اجرا برد ظرفیتمتناسب با و 

های ناشی از زیستی منطقه و نیز کاهش آسیبهای محیطارزش
از  ،بنابراین. شودمیحفاظت در مناطق تحتجریان گردشگری 

، به حفاظتتتحبرد در مناطق جایی که محاسبه ظرفیت آن
ندرت مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت )پرورش و همکاران، 

تمامی مناطق  برای شودمیپیشنهاد  بنابراین،(، 1389
پیش از طراحی امکانات و تسهیالت برد ظرفیت ،حفاظتتحت

 د.شوبرآورد 
 

 تقدیر و تشکر
، زیست استان اصفهانطاداره کل حفاظت محی از همکاری
بانان محیطهمچنین مدیریت محترم و یاری و هممساعدت 

وحش قمیشلو کش پارک ملی و پناهگاه حیاتو زحمت گرانقدر
 را دارد.و قدردانی نهایت تشکر 
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Abstract  

Each region has limited potential for attracting visitors. This restriction is often determined by 

carrying capacity concept. To determine the carrying capacity of tourism in Ghamishloo national 

park and wildlife refuge, the required data were collected through field study, questionnaires, and 

statistics of climate recorded by weather station in Najafabad Isfahan and with the aid of expert 

opinions. After identifying recreational zones, carrying capacity indicators were used in the form of 

a questionnaire. Also, environmental and ecological information and the region current 

management method were discussed. Finally, physical, real and effective carrying capacity were 

estimated 292584, 90699 and 30835 people in a year respectively, which was corresponding to 802, 

248 and 84 people in a day respectively. Due to the obtained services carrying capacity (49275 in a 

year and equivalent to 135 people in a day), one can conclude that service capacity of the study area 

is more than its management carrying capacity. It should be noted that due to the lack of 

management facilities, Management should not allow tourists to enter the region only by 

considering real and service carrying capacity. Therefore, before designing and implementing 

infrastructures and available tourism facilities in a protected area, first, the effective carrying 

capacity should be estimated and afterward, the appropriate facilities and design should be 

implemented. 
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