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  92، پاییز 30شماره  علوم جغرافیایی سال سیزدهم،تحقیقات کاربردي نشریه 
  

   هاي شهري قمبرآورد ظرفیت برد گردشگري پارك

 20/12/91پذیرش نهایی:                25/7/91دریافت مقاله:

  211-228صفحات:

  گاه صنعتی اصفهان: دانشجوي کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشسمانه پوریزدي

Email:spouryazdi@gmail.com 

  1استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهانمنصوره ملکیان: 

Email:mmalekian@cc.iut.ac.ir  

 چکیده

زایش فزاینده جمعیت و تقاضاي روزافزون در استفاده از منابع امروزه با توجه به اف

ها در حد ظرفیت و توان برداري از آنگردشگري، توجه به ظرفیت برد منابع و بهره

ها بیش از پیش اهمیت یافته است. مقاله حاضر به بررسی ظرفیت برد گردشگري آن

دك و علوي می پردازد. هاي هاشمی، نبوت، فدر چهار بوستان شهر قم شامل بوستان

هاي مورد نیاز براي انجام تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز آمارهاي آب و هوائی داده

آوري گردید. در نهایت ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و ایستگاه هواشناسی قم جمع

مورد مطالعه به دست آمد. نتایج نشان داد که بوستان علوي مؤثر چهار بوستان 

رد و بوستان نبوت کمترین ظرفیت برد گردشگري را دارد و بیشترین ظرفیت ب

توانمندي هاي مدیریتی پارك نقش مهمی در میزان ظرفیت برد گردشگري پارك هاي 

مورد مطالعه دارد. در فصول پائیز و زمستان و در ایام غیر تعطیل هفته میزان تقاضا از 

روزهاي جمعه و تعطیل و  حد ظرفیت برد کمتر بوده و در فصول بهار و تابستان و در

رود. غالباً در ساعات بعد از غروب خورشید میزان تقاضا از حد ظرفیت برد فراتر می

ها را تحمل بنابراین با توجه به زمان اوج بازدید، باید ظرفیت برد پارك بتواند این زمان

موضوع کند تا از افزایش فشار بر منابع و تسهیالت پارك جلوگیري شود. بنابراین این 

  مورد توجه قرار گیرد.  ها ریزي پاركباید در طرح
  

  تفرج، پارك شهري، ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد واقعی و ظرفیت برد مؤثر :واژگان کلید

  

                                                
  8415683111اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، کدپستی: : نویسنده مسئول.  1

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    92 پاییز، 30شماره  ،علوم جغرافیایی سال سیزدهمتحقیقات کاربردي نشریه 
 

212

  مقدمه

ریزي ها و امکانات طبیعی موجود در هر منطقه پایهمنابع گردشگري غالباً بر پایه قابلیت

شوند. براي تعیین یک محل به عنوان تفرجگاه محسوب می ايگردیده و یا حداقل عامل عمده

بدیهی است که در چنین شرایطی، حفظ پویائی و کمیت و کیفیت این دسته از منابع طبیعی، 

-ها و نیز ارائه حد قابل قبولی از یک تجربه گردشگري به مراجعهوري مداوم از آنجهت بهره

  )1994کنندگان امري کامالً ضروري است (نیگل، 

هاي میالدي همراه با روش 1980بحث برآورد ظرفیت برد سرزمین، از نیمه دوم دهه 

گیري میزان استفاده از اي نوین، جهت اندازهاقتصادي ارزیابی منابع سرزمین به عنوان شیوه

وران برداران و بهرهواحدهاي سرزمین و منابع موجود در آن براي جمعیت مشخصی از بهره

-ریزي بسط یافته و در انواع مختلفی از برنامهاي زمانی مشخصی از برنامهسرزمین در واحده

ریزي توسعه صنعتی و کشاورزي، اي، برنامهریزي شهري و منطقهریزي از قبیل برنامه

اي یافته است (طبیبیان و همکاران، داري کاربرد گستردهجنگلداري، توسعه توریسم و پارك

1386.(  

وري مناسب (در حد ظرفیت برد) از منابع محیط زیست، ده و بهرهبا توجه به اهمیت استفا

هاي طبیعی آن، ارزیابی نیازهاي فراغت (تقاضا) و قابلیت منابع (عرضه) براي با حفظ زیبائی

-هاي گردشگري مناسب، امري ضروري است. به طوري که این امر در طرحفراهم آوردن فرصت

هاي الزم براي تفرج را بر ی برخوردار بوده و فرصتها، از نقش اساسی و مهمریزي تفرجگاه

  ).1381آورد (نهرلی و رضائی، کنندگان روي منابع، به وجود میحسب حداقل تأثیرات استفاده

ظرفیت برد داراي تعاریف متفاوتی است که در تحقیق حاضر از مفهوم کاربردي ظرفیت برد 

  شده، استفاده گردیده است:که توسط سازمان جهانی توریسم، به شکل زیر بیان 

حداکثر تعداد جمعیت بازدیدکننده از یک منطقه گردشگري، در یک زمان معین، بدون ایجاد "

تغییر و آشفتگی در محیط زیست فیزیکی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و بدون ایجاد کاهش 

  ).1386(طبیبیان و همکاران،  "غیر قابل قبول در کیفیت رضایتمندي بازدیدکنندگان

ریزي توسعه توریسم، براي ظرفیت برد، دو عنصر اصلی یعنی عنصر رفتاري به معنی در برنامه

آورند و عنصر بیوفیزیکی که اي که بازدیدکنندگان از ناحیه گردشگري بدست میکیفیت تجربه

-مشخص کننده کیفیت طبیعی و فیزیکی ناحیه گردشگري، با توجه به رفتار گردشگران می

شناسی معرفی شده توسط اتحادیه جهانی شود. بر این اساس، در روشظر گرفته میباشد، در ن

حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی براي برآورد ظرفیت برد نواحی طبیعی براي مقاصد 
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)، مورد توجه Ecc( 3)، و مؤثرRcc( 2)، واقعیPcc( 1گردشگري سه نوع ظرفیت برد فیزیکی 

  ).1386ران، قرار گرفته است (طبیبیان و همکا

  

 پیشینه تحقیق

ها ظرفیت برد گردشگري در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله آن

هاي تفرجی گوناگون و همچنین نوع بر اساس فعالیتتوان به بررسی ظرفیت برد گردشگري می

برد گردشگري )، برآورد ظرفیت 1381ها (نهرلی و رضائی، هاي نسبی آنها و قابلیتتفرجگاه

)، برآورد ظرفیت برد 1383معبد آناهیتاي شهر کنگاور در استان کرمانشاه (فرهودي و شورچه، 

ریزي راهبردي توسعه گنجنامه همدان در قالب طرح برنامه-فیزیکی و واقعی دره عباس آباد

)، بررسی ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مؤثر مجتمع 1386گردشگري (طبیبیان و همکاران، 

)، 1389قامتی چاهو واقع در زون تفرج متمرکز منطقه حفاظت شده گنو (پرورش و همکاران، ا

)، پایش 2002(منینگ و همکاران،  4هاي توریسم جزیره آلکاترازتخمین ظرفیت برد جذابیت

در سویس  5فینگز-اي پی فاینتوریسم بر اساس مفهوم ظرفیت برد در پارك طبیعی ناحیه

بینی حداکثر بازدید روزانه و کاربرد آن در )، ارائه مدل جهت پیش2004(کلیواز و همکاران، 

)، تخمین 2008سانتیاگو و همکاران، ( 6مدیریت گردشگري در دو رودخانه در پورتو ریکو

در جنوب ترکیه با توجه به منابع طبیعی و  7ظرفیت برد گردشگري پارك ملی ترمسوس

  اره کرد.)، اش2011سایان و آتیک، فرهنگی خاص آن (

هاي هاي انجام شده در این خصوص مربوط به مناطق طبیعی بوده و پژوهشبیشتر پژوهش

هاي شهري یکی از هاي شهري کمتر انجام شده است. با توجه با اینکه پاركمشابه در پارك

آیند، برآورد ظرفیت برد گردشگري در هاي ایرانی به شمار میترین مراکز تفرجی خانوادهعمده

  رسد. ها ضروري به نظر میونه پاركاینگ

شهرستان قم با وجود برخورداري از آب و هواي گرم و خشک، به دلیل قرارگیري در مرکز ایران 

هاي گردشگري، ساالنه هاي مبادالتی کشور و همچنین برخورداري از جاذبهو در مسیر شاهراه

شوند. بنابراین وارد می پذیراي گردشگران متعددي است که به دالیل مختلف به این شهر

                                                
1. Physical Carrying Capacity 
2. Real Carrying Caapacity 
3. Effective Carrying Capacity 
4. Alcatraz Island 
5. Pfyn-Finges 
6. Puerto Rico 
7. Termessos National Park 
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ها و فضاهاي سبز شهري عالوه بر ساکنان شهر مورد استفاده گردشگرانی که از سایر پارك

هاي گیرد. لذا با توجه به فراوانی گردشگرانی که از پاركآیند نیز قرار میشهرها به قم می

قعیت جغرافیایی و پذیري زیاد اینگونه مناطق به لحاظ موکنند و آسیبشهري قم استفاده می

-رسد. اینشرایط اقلیمی شهر قم، برآورد ظرفیت برد گردشگري این شهر ضروري به نظر می

هاي شهري قم تواند در جهت ارتقاي کیفیت امکانات گردشگري پاركگونه اطالعات می

مورد استفاده فشار بر منابع و تسهیالت پارك همچنین برنامه ریزي مدیریتی جهت کاهش 

  هاي مرتبط قرار گیرد.سازمان
  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

 بخش و مرکزي ایران هايکوه واحد شمالی بخش تقاطع در جغرافیایی نظر از قم استان

دقیقه  8 و درجه 52 تا دقیقه 8 درجه 50 جغرافیایی طول در ایران مرکزي کویر غربی شمال

است  واقع شده دقیقه شمالی 9 و درجه 35 تا دقیقه 8 و درجه 34 عرض جغرافیایی و شرقی

باشد که این کیلو متر مربع می 11238). مساحت استان برابر با 1386محرابیان و همکاران، (

(ستاد سرمایه گذاري استان قم،  شوددرصد از مساحت کل کشور را شامل می68/0مقدار 

نفر  1040000تعداد نفر بوده که از این  1127713، جمعیت استان قم 1389در سال  ).1389

سرانه فضاي سبز شهر قم طی دو سال گذشته ). 1390باشند (مرکز آمار ایران، شهري می

متر مربع رسیده  56/14به 1389متر مربع بوده و سرانه فضاي سبز شهر قم در سال  9/10

است که از این نظر دومین کالن شهر بعد از اصفهان است. این میزان فضاي سبز شهري شامل 

  ).1389(شهرداري قم،  ها استها و خیابانها، بوستاناهاي جنگلی اطراف شهر قم، پاركفض

جهت انجام مطالعه حاضر، بزرگترین پارك در هر یک از مناطق چهارگانه (بر اساس تقسیم 

که این مطالعه صورت پذیرفته است) شهر قم انتخاب  1390-1389بندي موجود در سال 

)، نبوت m275000هاي هاشمی (در این مناطق بوستانگردید که به ترتیب حضور 

)m270270) فدك ،(m2153756) و علوي ،(m24900001باشد (شکل )، می.(  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   هاي شهري قمبرآورد ظرفیت برد گردشگري پارك
 

215

  
. دهدنشان می را در بین مناطق مسکونیها ها و بوستانقم که موقعیت پاركشهر ) نقشه 1شکل (

: 2)، 1:بوستان هاشمی(منطقه1هاي مطالعه شده در این پژوهش شامل، تصویر ماهواره اي بوستان

  )4: بوستان علوي(منطقه4)، 3: بوستان فدك(منطقه3)، 2بوستان نبوت(منطقه

  

  هدف و فرضیه تحقیق

ظرفیت برد گردشگري هر منطقه مختص آن منطقه بوده، از یک پارك به پارك دیگر متفاوت 

دیریتی آن است. و متأثر از وسعت پارك، شرایط و محدودیت هاي آن پارك و توانمندي هاي م

در این مطالعه تاثیر عوامل فوق الذکر در برآورد ظرفیت برد گردشگري پارك هاي شهر قم 

هاي مدیریتی مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه اي که آزمون می شود این است که توانمندي

عاملی مهم در افزایش ظرفیت برد گردشگري یک پارك است و با افزایش توانمندي هاي 

یتی ظرفیت برد گردشگري یک پارك نیز افزایش می یابد. مطلوبیت خصوصیات پارك مدیر

شامل امکانات، امنیت، بهداشت، خدمات، پوشش گیاهی و ... از نظر گردشگران نمود واقعی 

هاي مدیریتی است. به عنوان مثال هر چه منابع مالی بیشتري صرف مدیریت و توانمندي

هاي مدیریتی بهتري اتخاذ شود، ظرفیت برد مؤثر پارك استنگهداري پارك شود یا اینکه سی

  رود. بیشتر می شود و مطلوبیت پارك از نظر گردشگران باالتر می
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  روش تحقیق

هاي شهري، سه نوع ظرفیت برد در این تحقیق به منظور برآورد ظرفیت برد گردشگري پارك

مورد نیاز جهت برآورد ظرفیت برد هاي داده فیزیکی، واقعی و مؤثر مورد شناسائی واقع شد.

آوري گردشگري با استفاده از پرسشنامه و آمارهاي آب و هوائی ایستگاه هواشناسی قم جمع

  گردید.

جهت تعیین تعداد نمونه با توجه به اینکه جامعه آماري پژوهش شامل کل جمعیت شهر است 

واهد بود که به منظور گرد نفر مناسب خ 384هزار نفر)، بر اساس جدول مورگان  100(بیش از 

هاي براي تقسیم این تعداد نمونه بین پاركنمونه در نظر گرفته شد.  385کردن این مقدار 

ها و فضاي سبز شهر قم به دست انتخاب شده، مساحت هر پارك با مراجعه به سازمان پارك

خص گردید آمد و با فرض همگن بودن جامعه، از طریق تناسب، تعداد نمونه در هر پارك مش

کنندگان توزیع ها به صورت کامالً تصادفی میان مراجعه) و در نهایت پرسشنامه1(جدول 

هاي گردید. الزم به توضیح است که این پرسشنامه جهت ارزیابی تقاضاي گردشگري در پارك

فوق الذکر تهیه شد و در آن دو سئوال جهت کسب اطالعات مورد نیاز براي برآورد ظرفیت برد 

هاي مدیریتی)، گنجانده شد. کی (میانگین طول زمان بازدید از هر پارك) و مؤثر (توانمنديفیزی

هاي مدیریتی، از طریق پرسشنامه، مطلوبیت عناصر مختلف در و به منظور محاسبه توانمندي

پارك شامل امکانات، امنیت، بهداشت، خدمات، پوشش گیاهی، طراحی، کنترل و نظافت، و 

ها مورد بررسی واقع شد. و در طراحی این سئوال از طیف لیکرت بلیغات پاركاطالع رسانی و ت

  که قابل تبدیل به مقیاس کمی و عددي است جهت آسان نمودن محاسبه، بهره گرفته شد.

  

  تعداد نمونه تعیین شده در هر پارك) 1جدول(

 4 3 2 1 منطقه

 علوي فدك نبوت هاشمی نام پارك

 m2( 75000 70270 153756 490000مساحت پارك (

 130000 238000 390000 282000 جمعیت منطقه

 145 80 90 70 تعداد نمونه

  

  )Pccظرفیت برد فیزیکی (

توانند ظرفیت برد فیزیکی به حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که در یک زمان و مکان معین می

(طبیبیان و شود ه میکه بر اساس فرمول زیر محاسبشود حضور فیزیکی داشته باشند،گفته می

 : )1386همکاران، 
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  : مساحت پارك

: مقدار فضائی که هر بازدید کننده نیاز دارد تا به راحتی بتواند در آن جا به جا شده و 

هاي فیزیکی و یا افراد نداشته باشد. تعداد بازدیدکننده در هر متر مربع با تداخلی با سایر پدیده

تواند متغیر باشد. هاي هر منطقه و مالحظات ایمنی میساسیتهاي طبیعی و حتوجه به ویژگی

تري (ظرفیت برد کنندگان غالباً نیازمندسطوح وسیعبه عنوان مثال در مناطق طبیعی مراجعه

  روانی) نسبت به منابع شهري و حتی حاشیه شهري و مناطق نیمه طبیعی هستند.

یق تقسیم مدت زمان قابل استفاده باشد و از طر: تعداد بازدید روزانه از یک مکان می 

  آید.بودن محل بر میانگین طول زمان یک بازدید به دست می

   

 )Rccظرفیت برد واقعی (

ظرفیت برد واقعی، عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان گردشگري که 

عوامل بر ظرفیت  با توجه به عوامل محدودکننده که ناشی از شرایط ویژه آن مکان و تأثیر این

بر اساس فرمول زیر محاسبه  باشد، مجازند تا از آن مکان بازدید به عمل آورند. وبرد فیزیکی می

 :)1386(طبیبیان و همکاران، گردد می

  
-شود. بنابراین فرمول مییک عامل محدود کننده است که به درصد بیان می cfکه در آن 

 تواند به صورت زیر بیان شود:

 
  

  آیند:محدود کننده بر اساس فرمول زیر به دست می عوامل

 
  باشد.مقدار کل یک متغیر می Mtمقدار محدود کننده یک متغیر و  M1که در آن 

  )Eccظرفیت برد مؤثر (

ظرفیت برد مؤثر به حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان که مدیریت موجود، توانمندي 

ظرفیت برد مؤثر از طریق فرمول زیر به دست شود. گفته میاداره آن را به صورت پایدار دارد، 

  :)1386(طبیبیان و همکاران، آید می
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MCباشد و شامل مجموعه شرایطی است که مدیریت یک منطقه هاي مدیریتی می: توانمندي

ها، براي رسیدن به اهداف و عملکردهاي مورد نظر، نیاز دارد. در برآورد کمی این توانمندي

ها، قوانین و گذاريها، سیاستتوان از خط و مشیاي فراوانی دخالت دارندکه میمتغیره

مقررات، تسهیالت زیربنائی و تجهیزات، نیروي انسانی مورد نیاز، منابع مالی و غیره نام برد. 

هاي مدیریتی رود و وجود توانمنديظرفیت برد مؤثر هیچگاه از ظرفیت برد واقعی فراتر نمی

  ب استفاده از یک منطقه تا حد ظرفیت برد واقعی و نه باالتر از آن شود.تواند موجمی
  

  نتایج

  )Pccظرفیت برد فیزیکی (

در برآورد ظرفیت برد فیزیکی به دانستن مقدار فضاي مورد نیاز هر فرد نیازمندیم. مرور 

کنندگان در مناطق دهد که تعداد استفادهمطالعات انجام شده در این زمینه نشان می

). 1998نفر در هر هکتار برآورد شده است (باوي و الوسون،  5000تا  1000ردشگري شهري گ

هاي شهر قم به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی پذیري زیاد پاركکه به علت آسیب

متر  10نفر در هر  1نفر در هر هکتار ( 1000این شهر، در این مطالعه، حداقل تراکم یعنی 

 گرفته شد.مربع) در نظر 

میانگین همچنین بر اساس بررسی مدت اقامت بازدیدکنندگان در پارك از طریق پرسشنامه، 

و  37/4، 87/1، 63/2طول زمان بازدید از چهار بوستان هاشمی، نبوت، فدك و علوي به ترتیب 

  ).2ساعت به دست آمد (جدول  11/4

  

شهري مورد مطالعه بر اساس درصد هاي ) بررسی طول زمان بازدید گردشگران در پارك2جدول (

  فراوانی هر یک از طبقات زمانی مورد بررسی

نام 

 پارك

کمتر 

 ساعت1از

1-

 ساعت2

2-

 ساعت4

نصف 

 روز

تمام 

 روز

اقامت شبانه 

 روزي

میانگین طول زمان 

 )بازدید (ساعت

 63/2 4/1 4/1 9/2 6/38 4/51 3/4 هاشمی

 87/1 1/1 1/1 3/3 1/11 2/52 1/31 نبوت

 37/4 2/1 2/6 30 8/38 8/23 0 فدك

 11/4 7/0 4/3 8/33 6/38 8/22 7/0 علوي

 37/3 1 1/3 3/20 2/32 1/35 3/8 جمع
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ها و با در نظر هاي مورد مطالعه، با دانستن مساحت پاركدر نهایت، ظرفیت برد فیزیکی پارك

روزي رت شبانهها به صومتر مربع فضاي مورد نیاز هر فرد و قابلیت استفاده پارك 10گرفتن 

ساعت)، و نیز محاسبه میانگین طول زمان یک بازدید براي هر پارك (از طریق آنالیز  24(

هاي مورد مطالعه در پرسشنامه)، به دست آمد. نتایج حاصل از برآورد ظرفیت برد فیزیکی پارك

  ارائه شده است. 3جدول 

 هاي مورد مطالعه ) محاسبه ظرفیت برد فیزیکی پارك3جدول (

 علوي فدك نبوت هاشمی نام پارك

 490000 153756 70270 75000 مساحت (متر مربع)

V/a 1/0 1/0 1/0 1/0 

 11/4 37/4 87/1 63/2 میانگین طول زمان یک بازدید (ساعت)

Rf 12/9 83/12 5/5 84/5 

 286160 84566 90156 68400 ظرفیت برد فیزیکی (نفر در روز)

 

 )Rccظرفیت برد واقعی (

-هائی که بر زمان بازدید تأثیر میاین تحقیق جهت محاسبه ظرفیت برد واقعی، محدودیتدر 

گذارند و باید از ظرفیت برد فیزیکی کسر گردند شامل محدودیت روزهاي برفی و بارانی، 

  روزهاي یخبندان، روزهاي گرد و غباري و نیز ساعات آفتاب شدید انتخاب گشت.

ایستگاه هواشناسی قم،  1384تا  1365هاي ره آماري سالبر اساس میانگین آب و هوائی دو

باشد. همچنین می 1/6و میانگین تعداد روزهاي برفی  2/45میانگین تعداد روزهاي بارانی 

روز است  7/10و  5/63میانگین تعداد روزهاي یخبندان و روزهاي گرد و غباري به ترتیب 

  ).1390(سازمان هواشناسی کشور، 

) به صورت Cf1بنابراین فاکتور محدودیت روزهاي برفی، بارانی و یخبندان و گرد و غباري (

  زیر به دست آمد:

  

  
 :)Cf2فاکتور محدودیت ساعات آفتابی شدید (

در این قسمت، ساعاتی که به دلیل تابش شدید خورشید، شرایط نامساعدي براي حضور 

هاي آمارهاي ایستگاه هواشناسی قم طی سال گردشگران وجود دارد محاسبه گردید. بر اساس
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ساعت در سال است (سازمان هواشناسی  4/3152، میانگین کل ساعات آفتابی 1384تا  1365

آفتاب شدید باشد، تعداد ساعات  16تا  12). چنانچه در هر روز سال از ساعت 1390کشور، 

  داراي آفتاب شدید به صورت زیر است: 

  
هاي براي کل سال بر اساس آمارهاي ایستگاه هواشناسی قم طی سالمیانگین درجه ابرناکی 

) که مقدار آن از این ساعات کسر 1390% است (سازمان هواشناسی کشور، 30، 1384تا  1365

  گردد.می

  

  
  ساعت است. 1022بنابراین تعداد کل ساعات داراي آفتاب شدید در طول سال 

  % محاسبه گردید. 4/32ت آفتابی شدیدبر این اساس مقدار فاکتور محدودیت ساعا

 
به این ترتیب ظرفیت برد واقعی چهار بوستان (بر حسب نفر در روز) به صورت زیر به دست 

  آمد:

  بوستان هاشمی:

  
  بوستان نبوت:

  
  بوستان فدك:

  
  بوستان علوي:
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  )Eccظرفیت برد مؤثر (

ي مدیریتی است. در برآورد هاجهت برآورد ظرفیت برد مؤثر، نیاز به محاسبه توانمندي

-گذاريها، سیاستهاي مدیریتی، همانطور که ذکر شد، متغیرهائی مانند خط و مشیتوانمندي

ها، قوانین و مقررات، تسهیالت زیربنائی و تجهیزات، نیروي انسانی مورد نیاز، و منابع مالی 

یق پرسشنامه و بررسی هاي مدیریتی، از طردخالت دارند. در این تحقیق سعی شد که توانمندي

مطلوبیت عناصر مختلف در پارك شامل امکانات، امنیت، بهداشت، خدمات، پوشش گیاهی، 

ها، مورد سنجش قرار گیرد، چرا که طراحی، کنترل و نظافت، و اطالع رسانی و تبلیغات پارك

  هاي مدیریتی است. مطلوبیت موارد فوق از نظر گردشگران نمود واقعی توانمندي

هاي میانگین هاي مدیریتی، از نمرهن ترتیب براي به دست آوردن درصد توانمنديبه ای

هاي وزنی) که براي هر یک از عناصر پارك محاسبه شد میانگین گرفته شد و سپس (میانگین

براي تبدیل به درصد، از تناسب استفاده گردید. در نهایت از طریق ضرب ظرفیت برد واقعی در 

  دیریتی محاسبه شده، ظرفیت برد مؤثر به دست آمد.هاي مدرصد توانمندي

ارائه شده است. بر اساس نتایج  4نتایج حاصل از بررسی وضعیت بوستان هاشمی در جدول 

را توسط پاسخگویان، دریافت کرد. بنابراین  3/3نمره، نمره  5به دست آمده بوستان هاشمی از 

هاي مورد نیاز براي نیل به وانمندي% از حداقل ت66هاي مدیریتی موجود پارك، توانمندي

  .اهداف و عملکردهاي پیش بینی شده را دارا است

  

  بر اساس درصد فراوانی هر یک از طبقات مورد بررسی) بررسی وضعیت بوستان هاشمی 4جدول (

 خصوصیات پارك
خیلی 

 )1کم (
 )2کم (

متوسط 

)3( 
 )4زیاد (

خیلی 

 )5زیاد (

نمره 

 میانگین

 2/3 7/5 7/25 60 3/4 3/4 امکانات

 4/3 4/11 4/41 9/32 6/8 7/5 امنیت

 5/3 9/12 3/34 4/41 4/11 0 بهداشت

 3/3 7/15 3/24 4/41 3/14 3/4 طراحی

 1/3 6/8 6/18 7/45 3/24 9/2 خدمات

 7/3 30 7/25 6/28 7/15 0 پوشش گیاهی

 4/2 4/1 9/12 30 4/41 3/14 تبلیغات

 7/3 9/22 1/37 30 7/5 3/4 کنترل و نظافت

  3/3            میانگین

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    92 پاییز، 30شماره  ،علوم جغرافیایی سال سیزدهمتحقیقات کاربردي نشریه 
 

222

را توسط مراجعان به این بوستان،  4/2نمره، نمره  5بوستان نبوت، از  5بر طبق نتایج جدول 

هاي مورد % از حداقل توانمندي48دهنده این است که بوستان نبوت از دریافت کرد. که نشان

  نیاز برخوردار است.

  صد فراوانی هر یک از طبقات مورد بررسیبر اساس در) بررسی وضعیت بوستان نبوت 5جدول (

 خصوصیات پارك
خیلی 

 )1کم (
 )2کم (

متوسط 

)3( 
 )4زیاد (

خیلی 

 )5زیاد (

نمره 

 میانگین

 3/2 3/3 3/3 4/34 1/41 8/17 امکانات

 5/2 6/5 4/14 9/28 2/22 9/28 امنیت

 4/2 7/6 6/5 4/34 9/28 4/24 بهداشت

 5/2 6/5 8/7 8/37 7/26 2/22 طراحی

 2/2 6/5 7/6 2/22 7/36 9/28 خدمات

 9/2 9/8 6/15 2/42 4/24 9/8 پوشش گیاهی

 7/1 2/2 1/1 4/14 8/27 4/54 تبلیغات

 3 7/6 2/22 3/43 6/15 2/12 کنترل و نظافت

  4/2            میانگین

  

را توسط  2/3نمره، نمره  5، بوستان فدك از 6بر اساس نتایج نشان داده شده در جدول 

هاي مدیریتی مورد % از حداقل توانمندي64دریافت کرد. بنابراین بوستان فدك از  گردشگران،

  نیاز برخوردار است.

  

  بر اساس درصد فراوانی هر یک از طبقات مورد بررسی) بررسی وضعیت بوستان فدك 6جدول (

 نمره میانگین )5خیلی زیاد ( )4زیاد ( )3متوسط ( )2کم ( )1خیلی کم ( خصوصیات پارك

 2/3 2/11 20 5/52 10 2/6 اناتامک

 8/3 8/23 2/36 5/32 5/7 0 امنیت

 2/3 15 5/27 5/27 2/21 8/8 بهداشت

 3/3 5/12 25 8/43 15 8/3 طراحی

 9/2 2/6 20 5/37 30 2/6 خدمات

 7/3 2/26 2/36 8/23 2/11 5/2 پوشش گیاهی

 2/2 2/1 2/11 8/23 8/38 25 تبلیغات

 3/3 8/13 5/32 8/33 5/12 5/7 کنترل و نظافت

 2/3       میانگین
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را توسط  1/3، نمره 5نشان داده شده است، بوستان علوي از نمره  7همانطور که در جدول 

هاي مورد نیاز % از حداقل توانمندي62بازدیدکنندگان دریافت کرد. لذا این بوستان برخوردار از 

  براي دستیابی به اهداف مورد نظر است. 

  

  بر اساس درصد فراوانی هر یک از طبقات مورد بررسیرسی وضعیت بوستان علوي ) بر7جدول (

خصوصیات 

 پارك

خیلی 

کم 

)1( 

کم 

)2( 

متوسط 

)3( 

زیاد 

)4( 

خیلی 

زیاد 

)5( 

نمره 

 میانگین

 3/3 9/6 2/26 8/53 7/11 4/1 امکانات

 4/3 3/10 9/35 1/42 3/8 4/3 امنیت

 3 4/3 29 7/40 6/16 3/10 بهداشت

 2/3 3/8 7/29 3/39 9/17 8/4 طراحی

 8/2 1/4 1/22 6/38 1/24 11 خدمات

پوشش 

 گیاهی
9/6 6/7 9/35 8/33 9/15 4/3 

 4/2 4/3 11 7/29 9/37 9/17 تبلیغات

کنترل و 

 نظافت
7/9 1/13 1/44 6/27 5/5 1/3 

  1/3            میانگین

  

  ورت زیر محاسبه گشت:در نهایت ظرفیت برد مؤثر چهار بوستان (بر حسب نفر در روز) به ص

  بوستان هاشمی:

  
  بوستان نبوت:

  
  بوستان فدك:

  
  بوستان علوي:
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  بحث و نتیجه گیري

ها و مناطق گردشگري هاي انسانی به عنوان عاملی عمده در آسیب رسانی به پاركاستفاده

امی مؤثر تواند به عنوان اقدباید تحت کنترل قرار گیرد و در این زمینه برآورد ظرفیت برد می

هاي بازدیدي تلقی شود. بنابراین ظرفیت برد به عنوان یکی از اجزاي هر طرح مدیریت در مکان

 باید پذیرفته شود.

هاي در این مقاله سعی گردید با تعیین سه نوع ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مؤثر پارك

تاي توسعه پایدار، در ریزي در راسگیري و برنامهشهري، مبناي کمی قابل اعتمادي براي تصمیم

هاي شهري قرار گیرد. به همین منظور جهت برآورد کمی ریزان و طراحان پاركاختیار برنامه

ها به ها و فضاي سبز شهر قم، مساحت پاركظرفیت برد فیزیکی با مراجعه به سازمان پارك

ي شهري دست آمد، همچنین از طریق مطالعات صورت گرفته، تراکم افراد در مناطق گردشگر

به دست آمد و میانگین طول زمان یک بازدید نیز از طریق پرسشنامه تعیین گردید و در نهایت 

، 90156، 68400ظرفیت برد فیزیکی چهار بوستان هاشمی، نبوت، فدك و علوي به ترتیب 

  بر حسب نفر در روز محاسبه شد. 286160و  84566

هاي و علوي با در نظر گرفتن محدودیتظرفیت برد واقعی چهار بوستان هاشمی، نبوت، فدك 

برآورد گردید و در  126899و  37501، 39980، 30332اقلیمی مؤثر بر زمان بازدید به ترتیب 

هاي مورد مطالعه به صورت کمی در آمد و ظرفیت برد هاي مدیریتی در پاركتوانمندينهایت 

و  24000، 19190، 20019بوستان هاشمی، نبوت، فدك و علوي به ترتیب  مؤثر چهار

  نفر در روز برآورد گردید.  78677

ظرفیت برد گردشگري هر منطقه مختص آن منطقه بوده و از یک پارك به پارك دیگر 

متفاوت است که متأثر از شرایط آن پارك است. وسعت یک پارك اولین فاکتور مؤثر بر ظرفیت 

همچنین وضعیت امکانات،  گردشگري یک پارك است. اما محدودیت هاي فیزیکی، اقلیمی و

تسهیالت پارك و کیفیت مدیریت و ارائه خدمات، ظرفیت برد فیزیکی و واقعی پارك را تحت 

تواند موجب استفاده از یک منطقه تا حد هاي مدیریتی میتاثیر قرار می دهد. وجود توانمندي

یکی و واقعی ، ظرفیت برد فیز1386ظرفیت برد واقعی آن شود. طبیبیان و همکاران در سال 

 69626و  1763861هاي مستعد تفرج به ترتیب دره عباس آباد گنجنامه همدان را براي پهنه

نفر در روز اما به دلیل کمبود اطالعات در زمینه توانمندي هاي مدیریتی منطقه ظرفیت برد 

ثر واقعی و مؤ، ظرفیت برد فیزیکی، 1389مؤثر را برآورد نکردند. پرورش و همکاران در سال 

، 750مجتمع اقامتی چاهو واقع در زون تفرج متمرکز منطقه حفاظت شده گنو را به ترتیب 
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)، ظرفیت برد مؤثر پارك ملی 2011( 1نفر در روز برآورد کردند. سایان و آتیک 117و  490

-بازدیدکننده در روز تخمین زدند. همانطور که مالحظه می 97ترمسوس در جنوب ترکیه را 

بیعی مانند مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملی ظرفیت برد گردشگري شود در مناطق ط

بسیار کمتر از مناطق تفرجگاهی شهري است. این در حالی است که مناطق طبیعی از تقاضاي 

هاي شهري از میزان تقاضاي زیادي پارك هاي شهري برخوردار هستند.کمتري نسبت به پارك

برخوردارند. به طوري که این مقدار تقاضا از ظرفیت  جهت استفاده، به ویژه در روزهاي تعطیل

ها فراتر بوده و در نتیجه ممکن است نتوانند تجربه گردشگري خوبی را براي گردشگران برد آن

  .)1374(نهرلی،  فراهم آورند

در پارك هاي مورد مطالعه، شرایط و محدودیت هاي فیزیکی و اقلیمی که بر استفاده از پارك 

با توجه به شرایط و محدودیت هاي اقلیمی شهر قم محاسبه شد و تقریباً در هر تاثیرگذارند 

چهار بوستان هاي مورد مطالعه یکسان بود. اما از نظر توانمندي هاي مدیریتی به ترتیب 

بوستان هاي هاشمی، فدك هاشمی و نبوت رتبه هاي اول تا چهارم را کسب کردند. بوستان 

رفیت فیزیکی و واقعی باالتر در مقایسه با دو بوستان فدك و نبوت با وجود برخورداري از ظ

هاشمی، به دلیل ضعف امکانات و توانمندي هاي مدیریتی کمترین ظرفیت برد مؤثر را کسب 

کرد. بوستان علوي عالوه بر برخورداري از وسعت قابل توجه از وضعیت خوبی از نظر امکانات و 

ت برد موثر را بین بوستان هاي مورد مطالعه به دست تسهیالت برخوردار است و باالترین ظرفی

آورد. بنابراین مدیریت یک پارك و توسعه امکانات، تسهیالت و خدماتی که در اختیار 

گردشگران قرار می گیرد بر ظرفیت پذیرش یک پارك تاثیر زیادي دارد و با ارتقاي توانمندي 

(اردکانی و همکاران،  را افزایش دادهاي مدیرتی یک پارك می توان ظرفیت برد گردشگري آن 

1389.(   

بر اساس نتایج حاصل معموالً در فصول پائیز و زمستان و در ایام غیرتعطیل هفته که تقاضاي 

هاي شهري قم وجود دارد، میزان تقاضا از حد ظرفیت برد کمتر است. اما در کمی براي پارك

الباً در ساعات بعد از غروب خورشید فصول بهار و تابستان و در روزهاي جمعه و تعطیل و غ

باشد رود که دلیل آن شرایط آب و هوائی شهر قم میمیزان تقاضا از حد ظرفیت برد فراتر می

هاي شهري، فصول بهار که مانند بسیاري از شهرهاي مرکزي، بهترین زمان براي تفرج در پارك

اینکه اوقات فراغت در شهرها باشد. همچنین به دلیل و تابستان و بعد از غروب خورشید می

-آید، اوج بازدید معموالً در این روزها اتفاق میمعموالً در اواخر هفته و ایام تعطیل به وجود می

                                                
1 Sayan & Atik 
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بایست از سوي مسئوالن ریزي صحیح و فشرده براي اوج گردشگري میافتد. که لزوم برنامه

در ایام غیر تعطیل کمتر است  اتخاذ گردد، از طرف دیگر با توجه به اینکه تمایل به گردشگري

ریزي براي این شرایط کنند که لزوم برنامهاین مراکز روزهاي خلوتی را در این ایام سپري می

  نیز کامالً آشکار است.

ها را تحمل کند و بنابراین با توجه به زمان اوج بازدید، باید ظرفیت برد پارك بتواند این زمان

ه قرار گیرد. و به منظور کاهش فشار بر منابع و تسهیالت ریزي مورد توجاین موضوع در طرح

ها و ریزي در جهت یکنواخت سازي توزیع و پراکنش بازدیدکنندگان در زمانپارك، برنامه

فصول مختلف سال صورت گیرد. به عنوان مثال، ارائه برنامه هاي متنوع در زمان هاي مختلف 

قشار مختلف جامعه و رده هاي سنی به توزیع متناسب با گروههاي مختلف می تواند در جلب ا

بهتري از گردشگران در پارك رسید و همچنین ایجاد و ساخت تسهیالت مناسب براي فصول 

توان براي تعدیل تقاضا در سرد سال، باید مد نظر قرار گیرد. راهکار مناسب دیگري که می

هاي میزان اندك، در زمان هاي مختلف پیشنهاد کرد، دریافت هزینه ورودي، هر چند بهزمان

اوج بازدید است. نکته پایانی اینکه که ظرفیت برد یک منطقه ثابت نیست و با افزایش صدمات 

توان آن را افزایش هاي مدیریت مییابد و با ارتقاي سطح و روشطبیعی یا انسانی کاهش می

  داد.
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