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  محیطیتوسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق حفاظت شده با تأکید بر مفهوم ظرفیت برد زیست

  

   4کاوه جعفرزاده    3ستارسلطانیان  2مرتضی توکلی  1آرا بلشتیمژگان بزم

  

  دانشجوي کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهان -1

  مدرس تهراندانشیار دانشگاه تربیت  -2

      مربی و عضو هیت علمی دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهان -3

 ، دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهانکارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین -4

  

  

  چکیده

شده خائیز براي رسیدن به توسعه حفاظت اکوتوریسم و اکوتوریسم ورزشی منطقه پژوهش ظرفیت برد، در این

ر همین راستا پس از تهیه اطالعات و تجزیه و تحلیل بر روي آنها د .رد بررسی قرار گرفته استاکوتوریسم پایدار مو

ی تعیین مهاي مناسب هر فعالیت اکوتوریسپهنهو با استفاده از روش ترکیب وزین خطی مساحت  (GIS) در محیط

ا ظرفیت برد، آستانه تحمل گیري از اطالعات به دست آمده و مبانی نظري مرتبط بگردید و در ادامه با بهره

با توجه به نتایج محاسبه گردید. اکوتوریسم ورزشی در سه سطح فیزیکی، واقعی و مؤثر هاي فعالیتاکوتوریسم و 

ي بسیار خوب بیشترین پهنهبراي اکوتوریسم مناسب در نظر گرفته شد که  درصد از کل منطقه مورد نظر 5/60

نفر بیشترین  2420145ي بسیار خوب با تعداد پهنه همچنین درصد).5/24مساحت را به خود اختصاص داده است (

بیشترین مساحت کاربردي  نفر بیشترین ظرفیت برد واقعی را داراست. 56278برد فیزیکی و با تعداد  ظرفیت

وع این موضو نشان دهندي  هکتار قرار گرفته 24/3358ي متوسط با مساحت فعالیت اکوتوریسم ورزشی نیز در پهنه

هاي اکوتوریسم باشد که خائیز جنوبی از لحاظ گردشگري ورزشی داراي توان متوسطی است. از میان فعالیتمی

ي خوب به خود اختصاص داده است، این نوردي بیشترین ظرفیت برد را در پهنههاي دامنهورزشی نیز فعالیت

در نهایت، مطالعه شرایط باشد. ها مین پهنهافزایش به علت شرایط محیطی و اکولوژیکی مناسب و مساحت بیشتر ای

محیطی در سطح منطقه گویاي آن است که عدم توجه به آستانه تحمل زیست منطقهموجود گردشگري و ارزیابی 

  . در کوتاه مدت در معرض خطر جدي قرار دهد منطقه راتواند پایداري این میشده خائیز جنوبی حفاظت

  

-محیطی، توسعه پایدار، اکوتوریسم، اکوتوریسم ورزشی، مدیریت و برنامهیستظرفیت برد ز :واژه هاي کلیدي

  شده خائیز.ریزي، منطقه حفاظت

  

 

 

                                                             
 :نویسنده رابط bazmara.b.m@gmail.com  
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  مقدمه 

 مناطق گستردگی و به یکپارچگی نظري، هايبحث يهمه در زیستمحیط جهانی هايسازمان

 در مهمی نقش ت. این مناطقاس کرده بسیار تأکید همواره طبیعی، و اکولوژیک واحدي عنوانبه شدهحفاظت

 کنترل استراتژیهاي از بخشی معموالً) و 1394بهمن، کنند (زردان و منصوريمی ایفا بهبود اکوتوریسم

هاي منابع عنوان راهکار مدیریتی در عرصه تواند بهکه می ).1392باشد (مومنی، می شدهحفاظت مناطق

 شده،حفاظت مناطق و اکوتوریسم ، در نتیجه بین(Laurance et al., 2005)طبیعی مورد استفاده قرار بگیرد 

 به نیز شدهحفاظت و مناطق دارد نیاز شدهحفاظت مناطق به اکوتوریسم دارد، وجود همزیستی يرابطه

 اگر شده،کهحفاظت مناطق کنترل براي است اياستراتژي طور کلی اکوتوریسم هستند. به نیازمند اکوتوریسم

). لذا اهمیت دادن به نقش آن در 1392گیرد (مومنی، برمی در را مستمر فعالیتی شود، ااجر صحیح طور به

- محیط حفظ باشد، که باعثزیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار امري ضروري میحفاظت از محیط

- یم وارد منطقه فرهنگ طبیعت و به را آسیب حداقل شود ومحلی می مردم زندگی کیفیت بهبود زیست و

 توسعه پیامد و تخریب و منابع نابودي محیطی،هاي زیستکند. بنابراین در دوران کنونی در پی بروز بحران

 براساس هابرنامه که است . الزمدهدیم قرار تأثیر تحت شده راکه مناطق حفاظتاجتماعی،  -اقتصادي

 و طبیعی منابع مدیران ست کها دلیل همین بهانداز طراحی شوند، بندي از الگوهاي چشمشناخت و طبقه

 پایدار برداريهبهر شده، مناطق حفاظتبراي گیريمتصمی در متعددي مشکالت با محیطیزیست ریزانبرنامه

 گردشگري مقاصد از بسیاري زمینه، این در ).Madden et al.,2008ند (هست مواجه ارزشمند ذخایر و منابع از

 & Ritchie).بگیرند نظر نیز در را محیط پایداري ردشگر،گ جذب در بودن رقابتی بر عالوه بایستی

Crouch,:2000)  زیست و استفاده بهینه از امکانات مسلماً توسعه اکوتوریسم پایدار در گرو حفظ محیط

). همچنین کامالً آشکار است که منابع گردشگري غالباً بر پایه Ashok et al., 2017موجود آن است (

اي براي تعیین ریزي گردیده و یا حداقل عامل عمدهطبیعی موجود در هر منطقه پایهها و امکانات قابلیت

وري مناسب از منابع با توجه به اهمیت استفاده و بهره .شوندعنوان مکان گردشگري محسوب یک محل به

دن اندازهاي آن ارزیابی نیازهاي گردشگري و قابلیت منابع براي فراهم آورزیست، با حفظ چشممحیط

ریزي و مدیریت گردشگري طوري که این امر در طرحهاي گردشگري مناسب امري ضروري است. بهفرصت

هاي الزم براي گردشگري را بر حسب حداقل تأثیر از نقش اساسی و مهمی برخوردار بوده و فرصت

  ). 1381آورد (نهرلی و رضایی، گردشگران روي منابع به وجود می

 دنیا مهم کشورهاي از زیستی یکی نوعتنظر  از چشمگیر هايجاذبه و هاتوان بودن دارا جهت به ایران

 کند. که عبور اکوتوریسم پایدار يتوسعه رهگذر از باید موفق اکوتوریسم به رسیدن شود و برايمی محسوب

 امعهج یک در محیطیزیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، ارکان به گرو توجه در پایدار توسعه به دستیابی

 باشدمی مطالعه نیازمند گذشته از بیش توسعه، ارکان بر تمامی فعالیتی اثرگذار عنوانبه اکوتوریسمو  است

 اتخاذ با شده،حفاظت مناطق ویژه به گردشگري مقصدهاي مدیران رو این )، از1391(امینیان و همکاران، 

گردشگري  پایدار براي توسعه مناسب هايحل راه ارائه در سعی ورودي تعداد گردشگران براي هاییمحدودیت

  ). Selcuk & Atik,2011دارند (

نگر و عنوان رهیافت کلمحیطی بهریزي و مدیریت سرزمین برآورد ظرفیت برد زیستدر نظام برنامه

برداري سازي میزان بهرهشود. سنجش ظرفیت برد در جهت کمیابزار پشتیبانی از تصمیم به کار گرفته می
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هاي ها در اکوسیستماي براي شناسایی و پایش آستانه تغییرات و تنش عنوان پایهنابع سرزمین، بهاز م

هاي پیشرفته مورد ها و روند تخریب در اکوسیستمطبیعی و ارزشیابی نهایی، کنترل و پایش آشفتگی

 براي (ظرفیت برد) مجاز گردشگر تعداد برآورد تحقیق این از هدف گیرد. در همین راستااستفاده قرار می

 محیطزیست هايآسیب هرگونه وارد آوردن بدون آن، اقتصادي منافع به دستیابی منظور به منطقه ورود به

 و شده حفاظت مناطق در بازدیدکنندگان مدیریت جهت قدیمی رویکرد یک برد، ظرفیت باشد. تعیینمی

) ظرفیت برد مناطق 2017همکاران ( و Juradoشود که در دنیا افرادي چون محسوب می ملی هايپارك

محیطی را در کشور چین محاسبه ظرفیت برد زیست )2016و همکاران ( Ye. ساحلی را محاسبه کردند

مورد استفاده  RECC به منظور تحلیل روند توزیع 2010هاي آماري منطقه از سال بدین منظور داده .کردند

نتایج نشان داد که  د.قتصادي را مورد بررسی قرار داا -و فشار اجتماعی ECC قرار گرفت و رابطه بین

هاي غربی و مرکزي این منطقه شکننده زیست بخشبوده است و محیطECC 0810/0 ترین شاخصکوچک

) عوامل مؤثر بر ظرفیت برد زیست محیطی دریاچه آب شیرین در 2016و همکاران ( Reghunathan .است

) ظرفیت برد اکوتوریسم و توانمندي 2013و همکاران ( Masumند. منطقه معتدل هند مورد بررسی قرار داد

پارك صفري بنگالدش را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش ظرفیت برد از جنبه فیزیکی و اجتماعی 

حداکثر تعداد روزانه  نفر بوده است، که 300/17وزانه مجاز کل بازدید ر ارزیابی شد. نتایج بیان داشت که

 ) ظرفیت برد2011و همکاران ( Tselentis ) است.5000گردشگران نسبتا کمتر از ظرفیت برد پارك (

 مفهوم براساس پایش توریسمي کرت یونان مورد بررسی قرار دادند. محیطی گردشگري را در جزیرهزیست

 جهت مدل ارائه )،Clivaz et al, 2004سویس ( در فینگز- فاین پی ايناحیه طبیعی پارك در برد ظرفیت

 Santiago( ریکو پورتو در رودخانه دو در گردشگري در مدیریت آن کاربرد و روزانه بازدید حداکثر پیشبینی

et al, 2008،( و  طبیعی منابع به توجه با ترکیه جنوب در ترمسوس ملی پارك گردشگري برد تخمین ظرفیت

 این در اندکی مطالعات ما کشور در متأسفانه کرد. اما اشاره )،Selcuk & Atik,2011( آن خاص فرهنگی

پورخورنده و است. حسن برد ظرفیت برآورد جهت پایه هايداده کمبود آن علت که است صورت گرفته زمینه

رضایی و قهرمانی  کردند.هاي اردبیل را  براي گردشگري محاسبه ظرفیت برد جنگل 2013فتاحی در سال 

سیرچ مورد بررسی  در مجموعه گردشگري هايهاي مجموعهتعیین کاربري ارزیابی ظرفیت برد در) 1394(

نفر و ظرفیت برد  1644قرار دادند. نتایج نشان داد که براي تعیین ظرفیت برد فیزیکی روزانه مجموع سرچ 

 مناطق در طبیعت گردشگري برد است. ظرفیتنفر برآورد شده  850و ظرفیت برد مؤثر  1062واقعی 

 آغوزي و خانی خاس چال، سیبي ) در سه منطقه1393چهارده و همکاران (توسط صادقی ایران کوهستانی

به برآورد طرفیت برد منطقه از طریق مدل ظرفیت برد توریسم  منظور این گرفت. برايمورد بررسی قرار 

TCC مؤثر و واقعی فیزیکی، بردهاي ر منطقه پرداخته شد و  ظرفیتدر سه سطح فیزیکی، واقعی و مؤثر د 

 ارزیابی 1392شیخ و همکاران در سال  نفر در روز برآورد گردید. 1215و  24286، 40515ترتیب  به

بختیاري را انجام دادند. در نتیجه  و چهارمحال استان در قیصري شده حفاظت منطقه گردشگري برد ظرفیت

 و صحیح طور به برد ظرفیت که صورتی زیرا در است، برخوردار زیادي اهمیت از دبر ظرفیت از استفاده

   . داد انجام ي گردشگريزمینه در را تريمناسب ریزيبرنامه توانمی گیرد، محاسبه قرار مورد استاندارد
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  شناسی تحقیقروش

  منطقه مورد مطالعه 

کهگیلویه و  استان دو بین مرزي تصور به هکتار 16484 مساحت با خاییز شدهحفاظت منطقه

 استان توابع از بهبهان شهرستان در کوه رشته این جنوبی وزهح آبریز. است شده واقع و خوزستان بویراحمد

هکتار بین عرض  7882)، وسعت منطقه مورد مطالعه بالغ بر 1388(مددي و همکاران،  خوزستان قرار دارد

درصد از  50واقع شده، که حدود  50°25̒تا   50° 18  ̒و طول جغرافیایی 30°43 ̒تا  30° 36 ̒جغرافیایی

  ). 1( شکل شده خاییز را به خود اختصاص داده استاظتمساحت منطقه حف

 

  
  )1394(نگارندگان، ):  موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل(

  

زیست و استفاده بهینه از امکانات موجود آن است. مسلما توسعه اکوتوریسم پایدار در گرو حفظ محیط

 Arsićetرسد (به نظر می ضروري امري ینسرزم ریزيهبرنام خور، در و پایدار اکوتوریسم یک داشتن براي که

al., 2017: 12ترکیب در این پژوهش براي دست یافتن به اکوتوریسم پایدار، ابتدا از روش اساسراین). ب 

 يارزیابی و مجموعه معیارهاي يمجموعه تعیین و وزین استفاده شد، اولین گام این تکنیک تعریف خطی

جغرافیایی، که در این پژوهش معیارهاي انتخاب شده  اطالعات سیستم محیط در پذیرامکان آلترناتیوهاي

 شناسی (سازند و فرسایش)،زمین براي رسیدن به هدف مورد نظر شامل فیزیوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع)،

 طبیعی و اندازو تاریخی و چشم مذهبی هايمکان آب (چشمه، قنات، رودخانه و دریاجه سد مارون)، منابع

گیاهی (تراکم پوشش گیاهی و پوشش هاي مذهبی و آثار طبیعی و تفریحی)،آثار تاریخی، مکانتفریحی (

و  اراضی (کشاورزي، خاکبرداري و خاکریزي صنعتی کاربري تغییرات پوشش گیاهی دستکاشت و طبیعی)،

- ریق پیمایشباشند. که از طجانوران (پستانداران، پرندگان، دوزیستان، خزندگان و آبزیان) می و مسکونی)

مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین  ،(GPS)یاب جهانی هاي میدانی و استفاده از سیستم تعیین موقعیت

خاك  -زیست دهدشت و آب هاي مربوطه، اطالعات از سازمان حفاظت محیطکارشناسان، اساتید در رشته

- تصمیم هايتورها با استفاده از مدلفاک کردن دار با وزن اند. سپسدست آمدهاي بهاهواز و مطالعات کتابخانه

 با آلترناتیو هر کلی امتیاز تعیین و نهایی يمعیاره اهمیت معیارها تعیین گشت. سپس نقشه چند گیري

استاندارد شده  داروزن اينقشه هايالیه روي بر اجتماع تابع و همپوشانی) نهی (یابرهم عملیات از استفاده
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)، با  3و 2ل نقشه طبقات توان تهیه گردید. نقشه فازي حاصل (شکلفازي حاص انجام پذیرفت و نقشه

 هر مساحت محاسبه تبدیل گردید، سپس وکتور نقشه به آن از پس و بنديطبقه Reclassifyاستفاده از تابع 

ي بعدي با استفاده از مساحت به دست آمده از هر زون ظرفیت برد فیزیکی، زون انجام گردید. در مرحله

  ) محاسبه گردید. 1ها آورده شده در جدول (مؤثر طبق رابطهواقعی و 

  

 ي ظرفیت برد): روابط استفاده شده براي محاسبه1جدول (

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 ) 2013و همکاران Masum ؛ 1392؛ شیخ و همکاران، 1393چهارده و همکاران، (صادقیمأخذ:

  

 واحد در مجاز گردشگر تعداد بتنس   V/aاست.  گردشگري مستعد هايهنهپ مساحت A )1( رابطه در

 تا دارد نیاز کننده بازدید هر که است فضایی مقدار a و بازدیدکننده نفر یک معادل Vگردشگري است،  سطح

پور و باشد (حسن نداشته افراد یا و فیزیکی هايپدیده سایر با و تداخلی شده جاجابه آن در بتواند راحتی به

در اولویت قرار  زیستیتنوع حراست و شده که حفظحفاظت منطقه ). این عدد براي یک1390همکاران، 

را  آسیب کمترین گردشگران ترتیب بدین تا شد گرفته هکتار) درنظر2500مترمربع (  4دارد، به ازاي هر نفر 

 به منطقه بودن استفاده قابل زمان مدت هم نسبت  RF) و1392نمایند (شیخ و همکاران،  وارد به منطقه

 عامل یکCF) 2ي (). در رابطه1368(طبیبیان و همکاران،  باشدمی بازدید یک زمان طول میانگین

شود.  بیان )3ي (رابطه شکل به تواندمی فوق فرمول بنابراین شود.می بیان درصد به که است، محدودکننده

 محدودیتی ها ضرایبCF اول محاسبه شد و  گام در که است فیزیکی برد ظرفیت PCCاین رابطه،  در

تحقیق روزهاي گرد و غباري،  این در .)1392کنند (شیخ و همکاران، می عمل کاهنده صورت هستند که به

 براي منطقه عوامل محدودیت عنوانگیاهی، شیب و جهت بهدرجه، پوشش 30ساعات آفتابی، دمایی باالي

 m فرمول این آید. درمی دست به )4رابطه ( عامل از این محدودیت صددر شدند. که گرفته نظر در گردشگري

محدودکنندگی عوامل  ضرایب آوردن دستبه مقدارکل متغیر است. براي Mو  متغیر یک محدودکننده مقدار

 منظور این مشخص گردد. براي هاآن اکولوژیکی پذیريآسیب بایستیمی گیاهی، شیب و جهت ابتدا پوشش

 هرچه اصل این مبناي ). بر1386استفاده گردید (طبیبیان و همکاران،  اکولوژي در آستانه دیرمقا اصل از

شود. می بیشتر مورد نظر پارامتر پذیريآسیب شودمی ترنزدیک خود بحرانی به مقادیر اکولوژیکی عامل مقدار

 گردید. تعیین 4تا  1اعداد  براساس اکولوژیکی پارامترهاي طبقات از یک پذیري هرآسیب میزان اساس این بر

 دیگر پارامترهاي به نسبت هر پارامتر ) وزن1392دو (مخدوم،  به دو مقایسه روش براساس بعد، مرحله در

 به دو صورت دیگر به پارامتر با پارامتر هر و تشکیل زوجی مقایسه ماتریس روش ابتدا این گردید. در محاسبه

 هايوزن تلفیق سپس با ).1393چهارده و همکاران، (صادقی گردید محاسبه آن وزن نسبی و مقایسه دو

    رابطه  ظرفیت برد

  )PCC=A*(V/a)*RF  )1  فیزیکی

  )RCC=PCC*CF1-CF2-….-CFn  )2  واقعی

RCC= PCC*100-Cf1/100- 100-CF2/100- 100-CFn/100  )3(  

CF= (m/M)*100  )4(  

Hi= Wi*Si  )5(  

CF= Hi*Ai/∑Ai*10                                    )6(  
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 هرطبقه محاسبه اکولوژیک پذیريآسیب )5( فرمول براساس شد. سپس محاسبه پارامتر هر نهایی وزن نسبی،

 هر پذیريآسیب کدSi وزن هر پارامتر و  Wiطبقه،  هر اکولوژیک پذیريآسیب Hiفرمول،  این در .گردید

گردید.  استفاده )6ي (رابطه از پارامتر اکولوژیک، از طبقه هر محدودیت درصد محاسبه ايبر .باشدمی طبقه

   Ai∑پذیري،آسیب نوع آن داراي پهنه مساحت Aiو  پارامتر هر اکولوژیکی پذیريآسیب Hiدر این فرمول، 

 به عوامل مهه اکولوژیکی محدودیت روش، درصد این بر اساس باشد.می گردشگري کاربري مستعد پهنه کل

 اعمال با واقعی برد ظرفیت هاي باال،رابطه سپس براساس گردید. هاي گردشگري محاسبهپهنه تفکیک

درصد  10براي به دست آوردن ظرفیت برد مؤثر،  .شد محاسبه فیزیکی برد ظرفیت بر ضرایب محدودکننده

  ). 1386ن و همکاران ،؛ طبیبیا1392ظرفیت برد واقعی در نظر گرفته شده است (شیخ و همکاران، 

  

  نتایج و بحث 

باشد هکتار از مساحت کل براي گردشگري مناسب می 496/4771مشخص شد،) 2با توجه به جدول (

اکوتوریسم) ي مناسب براي توسعه گردشگري (پهنهگیرد. درصد از کل منطقه مورد نظر را در برمی 5/60که 

          هاي موجود در منطقه تکاب و پشگر و تنگهتاي تنگههاي اطراف رودخانه، روسپهنه 2شکل با توجه به

هکتار بیشترین مساحت را به  116/1936ي بسیارخوب با مساحت ) پهنه2باشد. همچنین در جدول (می

  خود اختصاص داده است. 
  

 
 )1394(نگارندگان، بندي توسعه اکوتوریسم): پهنه2شکل شماره (

  

  توسعه اکوتوریسم در منطقههاي مناسب ): مساحت پهنه2جدول شماره (

  بسیار ضعیف  ضعیف   متوسط  خوب   بسیارخوب  عالی  ي کیفی طبقه

  688/668  763/1025  130/1416  437/1580  116/1936  943/1254  مساحت 

  6/8  13  18  20  5/24  16  درصد 
  

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 

  

  

  

  مستعد گردشگري هايظرفیت برد فیزیکی پهنه

 تعداد و خائیز بررسی شدهحفاظت اکولوژیک منطقه برد ظرفیت تا بوده این رب سعی این پژوهش در

 به هاآسیب آن حداقل گردشگري هايقابلیت از برداريبهره ضمن که طوريشود، به برآورد مجاز بازدیدکننده

ي پهنهکه  آن است از حاکی نتایج باشد، پایدار توسعه ریزيبرنامه فرآیند و در چارچوب شود وارد منطقه
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نفر بیشترین ظرفیت برد فیزیکی را به خود اختصاص داده است. زیرا در این پهنه  2420145بسیار خوب با 

هاي گیاهی و جانوري، وفور منابع آب، شرایط فیزیوگرافی مناسب و امنیت شرایط الزم از نظر تنوع گونه

 وجود داشته است. 

  مستعد گردشگري  هاي پهنه فیزیکی برد ظرفیت محاسبه ): 3جدول(

   
 
 
 
 
 
 

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 

  

  مستعد گردشگري هايپهنه واقعیظرفیت برد 

ظرفیت برد فیزیکی، یک ظرفیت برد غیرواقعی است که همیشه از ظرفیت برد واقعی بیشتر است، این 

امر هم به دلیل توجه نداشتن به عوامل محدودکننده است. نوع عوامل محدودکننده و ضرایب محدودیت 

درجه، 30دودکننده ساعات آفتابی، دماي بااليمناطق با یکدیگر متفاوت هستند. در این پژوهش عوامل مح

گیاهی، شیب و جهت در نظر گرفته شده است. با توجه به عوامل محدودکننده روزهاي گرد و غباري، پوشش

برد، زیستی پیتوان به اهمیت اولویت مدیریت و حفاظت تنوعگیاهی، شیب و جهت میبه خصوص پوشش

هاي حاصل ر مهمی در حفاظت منطقه دارند. پس مقایسه کمیتگیاهی، شیب و جهت نقش بسیازیرا پوشش

ها که با در نظر گرفتن پذیري اکولوژیکی اکوسیستمدهد که در نظر گرفتن آسیباز محاسبات نشان می

باشد و ظرفیت برد واقعی را در هاي اکولوژیکی موجود در منطقه است، بسیار امري ضروري میمحدودیت

تواند، تأثیر قابل دهد. که این کاهش میدرصد کاهش می 43ها تا حدود ي پهنهنواحی مستعد براي همه

توان بیان داشت، عدد ظرفیت برد ریزي منطقه ایجاد کند. پس میداري در جهت و روند برنامهتوجه و معنی

ت برد واقعی ي ظرفیباشد. با توجه به نتایج محاسبهتراند و به عبارتی اکولوژیک میواقعی، به حقیقت نزدیک

و  Amiry Lagmoj) و 1389هاي پرورش و همکاران (از ظرفیت برد فیزیکی بسیار بیشتر بود، که با یافته

  ) مطابقت دارد. 2013همکاران (

نفر بیشترین ظرفیت برد واقعی را داراست، در این مورد الزم به  56278ي بسیار خوب با تعداد پهنه 

نفر در ایام 146000با توجه به آمار مختصري که وجود دارد1394ال ذکر است که تعداد گردشگران در س

شده برابر ظرفیت برد واقعی منطقه حفاطت 5/2) که این مقدار www.marun.irتعطیالت سال نو بوده (

شود، که نطقه وارد میزیستی مهاي جبران ناپذیري به تنوعباشد و در همین ایام کم آسیبخاییز می

ریزي و مدیریت درست تعداد گردشگران را تا حد امکان برابر ظرفیت برد در مدیران منطقه باید با برنامه

ریزي کنند که فشار حضور گردشگر فقط در اي برنامهگونهمنطقه قرار دهند و این تعداد را در کل سال به

شود؛ مدیریتی منطقه خود سبب کاهش ظرفیت برد می چند روز از سال بر منطقه نباشد. همچنین شرایط

هاي نفت و گاز و وجود کارخانه هاي و لولهزیرا در این منطقه وجود سد مارون، احداث سد آریوبزن، چاه

زیست از لحاظ فرسایش و ناپذیر بسیاري را به محیطهاي جبرانسیمان بهبهان در نزدیکی مرز منطقه آسیب

  V/a RF  PCC  ( هکتار) A  ي مناسبپهنه

  1568679  5/0  2500  943/1254  ي عالیپهنه

  2420145  5/0  2500  116/1936  ي بسیار خوبپهنه

  1975546  5/0  2500  437/1580  ي خوبپهنه

  1770162  5/0  2500  130/1416  ي متوسطپهنه
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و همکاران  Amiry Lagmojکه این امر سبب کاهش ظرفیت تحمل منطقه شده است.  اندآلودگی وارد کرده

و همکاران که ظرفیت  چهاردهصادقی) ظرفیت برد جنگل خرم لنگرد رو را مورد بررسی قرار دادند. 2013(

هاي اردبیل را مورد پورخورنده و فتاحی ظرفیت برد جنگلبرد مناطق کوهستانی را بررسی کردند. حسن

مورد  کوهستانی مناطق در طبیعت گردشگري برد ظرفیت چهارده و همکارانرسی قرار دادند، صادقیبر

بررسی قرار دادند و سه سطح ظرفیت برد فیزیکی و واقعی و مؤثر را محاسبه نمودند. شیخ و همکاران هم در 

ین بود که وضعیت فعلی ها مبنی بر اي انجام دادند که نتایج آناستان چهارمحال و بختاري تحقیق مشابه

هاي گردشگري در سطح باالتر از ظرفیت برد مناطق مورد بررسی محاسبه شده است؛ اما نتایج فعالیت

را  ) که ظرفیت برد اکوتوریسم و توانمندي پارك صفري بنگالدش2013و همکاران (Masum تحقیقات 

نفر ) نسبت به  300/17مورد بررسی قرار دادند. مبنی بر کم بودن تعداد گردشگران به صورت روزانه (

) نسبتاً کمتر از ظرفیت برد پارك بوده است و با نتایج این پژوهش 5000حداکثر تعداد روزانه گردشگران  (

دیران این منطقه براي امر گردشگري ریزي اصولی و دقیق متوان برنامهمغایر است. علت این مغایرت نیز می

 & Selcukاست.  ي طوالنی در امر پذیرش توریسمدانست، زیرا این کشور یکی از کشورهاي با پیشینه

Atik, 2011 زدند،  تخمین روز در بازدیدکننده 97 را ترکیه جنوب در ملی ترمسوس پارك مؤثر برد ظرفیت

تایج این پژوهش مغایرت دارد، دلیل این امر نیز مدیریت صحیح تر از حد تحمل آستانه است و با نکه پایین

  گردشگري و پراکندگی گردشگران طی سال است.
  

  شده خائیزي عوامل محدود کننده اقلیمی در منطقه حفاظت): محاسبه4جدول (

 Mt MT  CF  عامل محدد کننده

  57/6  365  24  روزهاي گرد و غباري

  37  8760  6/3228  ساعات آفتابی

  41  12  5  درجه 30ایی باالي دم
  

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 

  

  شدهها در منطقه حفاظتآن طبقات و عوامل پذیريآسیب کدبندي و اکولوژیک عوامل ): طبقات5( جدول
S پوشش گیاهی  S جهت  S شیب  

  50  1  شرق  1  25-50%  1

  %50-35  2  جنوب  2  20%- 5  4

جنوب   4    

  غربی

4  20-35%  

  )1394 (نگارندگان،مأخذ: 

  

  شده خائیز): وزن پارامترهاي اکولوژیکی در منطقه حفاظت6جدول (

  )Wوزن(  عوامل اکولوژیک

  %44  پوشش گیاهی

  %34  شیب

  %22  جهت

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 
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 شده خائیز): محاسبه عوامل محدودکننده در منطقه حفاظت7جدول (

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 

  

  

  شده خائیزمستعد گردشگري در منطقه حفاظت هاي پهنه واقعی برد ظرفیت ): محاسبه8جدول (

 Rcc  ي مناسبپهنه
Pcc*100-cf1/100*100-cfn/100)(  

  36478  عالی

  56278  بسیارخوب

  45939  خوب

  41163  متوسط

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 

  
  

  رزشیاکوتوریسم و

توان بیان داشت که خائیز جنوبی از لحاظ گردشگري ورزشی ) به دست آمده می9با توجه جدول (

ي متوسط با مساحت داراي توان متوسطی است، زیرا که بیشترین مساحت کاربردي این فعالیت در پهنه

  هکتار قرار دارد.  24/3358
 

 
  بندي توسعه اکوتوریسم ورزشی): پهنه3شکل (

  )1394گارندگان، (نمأخذ: 

 

عامل محدود 

  کننده

S Hi  
)wi*si(  

Ai ∑Ai  CF 
Hi*Ai/∑Ai)*100(  

∑CF  

پوشش 

  گیاهی

1  76/1  821/1525  341/4477  90/115  89/130  

4  44/0  580/2948  99/14  

  2/37  12  560/3935  666/1389  34/0  1  شیب

2  68/0  950/1271  9/21  

4  102/0  842/1273  3/3  

  24/64  4/3  315/2442  304/379  22/0  1  جهت

2  44/0  497/748  48/13  

4  88/0  513/1314  36/47  
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  شده خائیزهاي اکوتوریسم ورزشی در منطقه حفاظت): مساحت پهنه9جدول (

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 

  

غارون و خاییز، ارتفاعات مشرف به سد و حوالی  تکاب، کلکه این مناطق از نظر جغرافیایی شامل تنگه

 07/3570نوردي با مساحت ). بهترین فعالیت در این منطقه دامنه3شوند (شکل پالژ تفریحی سد مارون می

ي خوب را به خود باشد که بیشترین مساحت پهنهمی 1/2993هکتار و سپس کوهنوردي با مساحت 

 درمانی و ي خوب مربوط به طبیعتدي بیشترین مساحت پهنههاي بعاند و در اولویتاختصاص داده

  باشد.گردي میطبیعت

  

  اکوتوریسم ورزشی ظرفیت برد فیزیکی

نفر بیشترین ظرفیت برد  1487523نوردي با تعداد ي خوب دامنهدهد که پهنهنشان می 10جدول  

 توسعه مستعد هايپهنه تحمل تظرفیفیزیکی را دارا است که نتایج تحقیقات موحد و همکاران در تعیین 

هاي هاي برتر فعالیتنوردي در ردهمبنی بر قرا گیري ظرفیت برد فیزیکی دامنه سبالن منطقه در اکوتوریسم

گردي بیشترین ظرفت برد ي متوسط طبیعتباشد، همسو است. در پهنهاکوتوریسم ورزشی در منطقه می

هاي مناسب از لحاظ امر قرارگیري این منطقه در مکان است. علت این فیزیکی را به خود اختصاص داده

  انداز طبیعی است.  گیاهی، منابع آب و چشمپوشش

  

  

  

  

  

  درصد مساحت  مساحت ( هکتار)  بنديمعیار پهنه  نوع فعالیت

  97/37  1/2993  خوب  کوهنوردي

  32/32  84/2547  متوسط

  71/29  06/2341  ضعیف

  31/45  07/3570  خوب  نورديدامنه

  31  83/2443  متوسط

  69/23  47/1867  ضعیف

-طبیعت

  درمانی

  18/10  22/799  خوب

  34/55  55/4364  متوسط

  48/34  23/2718  ضعیف

  80/2  59/220  خوب  گرديطبیعت

  28/62  92/4908  متوسط

  92/34  49/2752  ضعیف
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  مستعد اکوتوریسم ورزشی هاي پهنه فیزیکی برد ظرفیت محاسبه ):10جدول (

نوع   نوع فعالیت

  پهنه

A (هکتار ) V/a  t  T  Rf PCC 

  1487523  5/0  12  6  33/833  07/3570  خوب  نورديدامنه

  1527394  1250  83/2443  متوسط

  997699  3/0  13  4  11/1111  1/2993  خوب  کوهنوردي

  1091930  57/1428  84/2547  متوسط

  1065626  4/0  10  4  33/333  22/799  خوب  درمانیطبیعت

  918843  31/526  55/4364  متوسط

  73529  5/0  12  6  66/666  59/220  خوب  گرديطبیعت

  2454460  1000  92/4908  متوسط

  )1394(نگارندگان، مأخذ:  

 
  

  اکوتوریسم ورزشی ظرفیت برد واقعی

هاي شده خائیز براي گردشگري ورزشی داراي ارزش نسبتاً مناسبی است. براي فعالیتمنطقه حفاظت

ردي با گي متوسط نیز طبیعتنفر و در پهنه 34590نوردي با ي خوب دامنهاکوتوریسم ورزشی هم در پهنه

هاي اکوتوریسم ورزشی اند. در مورد فعالیتنفر بیشترین ظرفیت برد واقعی را به خود اختصاص داده 57076

 مبنی بر عدم 1392هم ظرفیت برد منطقه رعایت نشده است، که با تحقیق موحدي و همکاران در سال 

   ایجاد ناپایداري همسو است. سبالن و منطقه سطح در تفرجگاهی منابع محیطیزیست تحمل آستانه به توجه

  

  مستعد اکوتوریسم ورزشی هاي پهنه واقعی برد ظرفیت ): محاسبه11جدول (

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 

  

ي بسیار توان بیان کرد، که علت افزایش ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مؤثر در پهنهبه صورت کلی می

هاي دیگر است. تر از پهنهخوب براي توسعه توریسم عالوه بر وسعت منطقه وجود شرایط اکولوژیک مناسب

وحش در تر، وجود تنوع بسیار باالي حیاتگیاهی غنیتراند، پوششمنابع آب در دسترسدر این مکان 

      منطقه و آثار تاریخی و طبیعی بسیار زیاد سبب افزایش ظرفیت برد شده است. همچنین در مورد 

ي خوب مربوط به هاي اکوتوریسم ورزشی بیشترین ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مؤثر در پهنهفعالیت

گیاهی، منابع آب، وسعت منطقه، اندازهاي مناسب، پوششنوردي است، علت این امر هم وجود چشمدامنه

  باشد..وحش و همچنین بیشترین مساحت براي شیب مناسب این فعالیت در این پهنه میتنوع باالي حیات

  گردي طبیعت  طبیعت درمانی   کوهنوردي   نورديدامنه  نوع فعالیت 

  متوسط  خوب   متوسط  خوب   متوسط  خوب   متوسط  خوب   نوع پهنه

Rcc 
Pcc*100-cf1/100*100-

cfn/100)(  

34590  35518  23200  25392  25979  22400  1709  57076  
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  ظرفیت برد مؤثر

شده خاییز رد منطقه حفاظتهاي مدیریتی در مواز آن جایی که برآورد دقیق و مناسبی از توانمندي

 10توان با توجه به تحقیقات مشابه ظرفیت برد مؤثر را در زمان انجام مطالعات موجود نبود. می جنوبی

 عباس واقعی دره و فیزیکی برد ظرفیت ،1386سال در همکاران و درصد ظرفیت برد واقعی دانست، طبیبیان

 زمینه در اطالعات کمبود دلیل به برآوردکردند؛ اما جتفر مستعد هايپهنه براي را همدان گنجنامه آباد

که همسو با نتایج این پژوهش است  ،نکردند برآورد را برد مؤثر ظرفیت منطقه مدیریتی هايتوانمندي

شود، ). یادآوري این نکته که ظرفیت برد مؤثر هیچگاه از ظرفیت برد واقعی بیشتر نمی13و  12(جدول 

  امري ضروریست.
  

   مستعد گردشگري هايپهنه برد مؤثر ظرفیت محاسبه ):12جدول (

  متوسط  خوب  بسیار خوب  عالی  ي مناسبپهنه

Ecc  3647  5627  4593  4116  

  )1394(نگارندگان، مأخذ:   

 

  

 مستعد اکوتوریسم ورزشی  هاي پهنه برد مؤثر ظرفیت ): محاسبه13جدول (
 

 

  )1394(نگارندگان، مأخذ: 

  

  گیرينتیجه

دارد؛  را طبیعی گردشگران جذب قابلیت شده خاییزحفاظت منطقه مطالعه، این نتایج مطابق طورکلیبه

در  باشد.رعایت نشده است و بیشتر از حد تحمل آستانه منطقه می محیطی این منطقهاما ظرفیت برد زیست

صدر  در حفاظتی اولویت نتیجه براي رسیدن به ظرفیت برد مناسب و اکوتوریسم پایدار باید در این منطقه

سپس زیستی و هاي گردشگري قرار گیرد، زیرا که اولویت مدیریتی این منطقه حفاظت تنوعریزيبرنامه

 از منطقه هاي حفاظتیارزش علیه تهدیدي که باشد طوري بایستی مدیریت منطقه لذا باشد.گردشگري می

 گردشگري، تجربه مستعد هايپهنه در خود حضور از ثانیا گردشگران و جانوران ایجاد نکند زیستگاه جمله

 برد، ظرفیت تکنیک سازند،مینشان  خاطر محققان بعضی چنانکه نهایت در باشند و داشته یادگار به خوبی

 به مربوط توسعه پایدار و گردشگري کالن بحث و کندمی تبیین خرد در سطح را گردشگري کیفیت و کمیت

- سطح بین در کشورها بین و ملی سطح در کشور یک در و غیره امنیتی فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، روابط

 گردشگري بر مقصد ايتوجه قابل فرهنگی و اقتصادي تأثیر گردشگري صنعت که این به توجه با. است المللی

 صحیحی و کارشناسانه ریزيبرنامه مدیریت و است الزم باشد،می صنعت این مستعد منطقه خاییز گذارد ومی

 .گردد حاصل در منطقه اقتصادي رشد و پایدار توسعه تا شود گرفته گردشگر براي جذب برد ظرفیت مبناي بر

ساخت را که باعث ضعف در منابع طبیعی و قدرت تحمل محیط شده با ضوابط و  همچنین عوامل انسان

  قوانین خاصی به اجرا در بیاورند. 

  گردي یعتطب  طبیعت درمانی   کوهنوردي   نورديدامنه  نوع فعالیت 

  متوسط  خوب   متوسط  خوب   متوسط  خوب   متوسط  خوب   نوع پهنه

EC  3459  3551  2320  2539  2597  2240  170  5707  
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