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چکیده
برنامه ریزی برای جذب گردشگر و ارائه خدمات مناسب به آنها از یک سو و برنامه ریزی برای حفظ محیط زسیت پیرامون این
منابع از سوی دیگر از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است .در مقاله حاضربه ظرفیت برد گردشگری در مجتمع های توریستی سی
سنگان ،آویدر ،سیترا ،وپارک نوید در شهرستان نوشهر پرداخت شده است .دادهای مورد نیاز از طریق پرسشنامه و نیز آمارهای
آب وهوایی شهرستان نوشهر جمع آوری گردید ظرفیت برد فیزیکی مجتمع های سیسنگان ،سیترا ،آویدر وپارک نوید به ترتیب
 36/36 9469 ،306 /63 ،902/44برآوردگردید .ظرفیت برد واقعی به ترتیب 996233 ،62664 ،44061 ،306161محاسبه شد و
ظرفیت برد موثربه ترتیب 3/326/926 ،436339 ،3/932/39419 ،34643محاسبه گردید توانمندیهای مدیریتی نقش بسیاراساسی در
ظرفیت برد گردشگری دارددرفصول پائیزوزمستان تعداد گردشگران کم است ودر ایام تعطیل غیر هفته میزان تقاضا از حد ظرفیت
کم تر بوده ودر فصول بهار و تابستان وروزهای جمعه و تعطیالت غالبا بعد از غروب خورشید میزان تقاضا از حد ظرفیت برد فراتر
می رود .بنابراین با توجه به اوج بازدید ،باید ظرفیت مجتمع ها و پارک این ظرفیت ها را تحمل کند تا از افزایش فشار بر منابع و
تسهیالت مجنمع و پارک جلو گیری شودلذا این موضوع باید در طرح ریزی مجتمع ها و پارکها مورد توجه قرار گیرد .

واژگان کلیدی :مجتمع های توریستی ،پارک ،ظرفیت برد فیزیکی ،ظرفیت برد واقعی ،ظرفیت برد موثر،
شهرستان نوشهر.

( -8نویسنده مسئول) mohammadali68elahi@yahoo.com
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مقدمه
در جهان ،گردشگری روزانه 0میلیارد دالر درآمد به تمام کشورهای جهان میدهد ).( Unctad, 2006:1صنعت
گردشگری ،از لحاظ اقتصادی مهم به سرعت در حال رشد است .شورای جهانی سفر و گردشگری بیان میکند که
گردشگری تولید ناخالص ملی کشور را در سال  2382با  0 .0تریلیون یا  0.0درصد تولید ناخالص ملی تولید کرد
در سال 3/32380درصد اشتغال را دارا میباشد و تا سال 2320به  3/3درصد حواهد رسید) .(Jaswal, 2014: 2از
این رو گردشگری بخش عمده ای از خدمات اقتصادی در سطح جهانی است .که به گفته سازمان جهانی گردشگری
جهانی  313 ،8میلیون مسافر گردشگری بین المللی در سال  2380ثبت شد که  130میلیارد یورو در درآمد
گردشگری است ،یعنی نزدیک به  130یورو در هر رسیدن این ارقام صرفا به گردشگری بین المللی مربوط میشود
و از این رو تاثیر اقتصادی قابل توجهی از گردشگری داخلی را شامل نمیشود که قابل قبول است اما از لحاظ آماری
قابل اندازه گیری است .جالب توجه است در مورد که گردشگری به  3درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و
مسئولیت هر یک از یازده شغل زمانی است که همه اثرات مستقیم و غیر مستقیم ،القا شده در نظر گرفته شده است (

) . Arvantetis, 2014:184لذا رشد سریع صنعت گردشگری در نیم قرن اخیر ،فشا ر روز افزون بر محیط زیست رادر
پی داشته است .بررسی ها حاکی از آن است که اولویت دادن به منابع اقتصادی ناشی از توسعه عنان گسیخته صنعت
گردشگری موجب خدشه دار شدن اصول توسعه پایدار در مناطق مختلف شده و محیط زیست را با خطرات روز
افزونی مواجه کرده است )(Zahedi, 2010شناخت توانهای طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره در هر منطقه موجب
اصالح طرحها و پیشگیری از بروز ناکامیها در توسعه گردشگری میشود و از تخریب پیشبینینشده محیطزیست
جلوگیری میکند)..( Senaei Moghaddam, 2016: 26منابع گردشگری غالبا بر پایه قابلیت ها و امکانات طبیعی
موجود در هر منطقه پایه ریزی گردیده ویا حداقل عامل عمده ای برای تعیین یک محل به عنوان تفرجگاه محسوب
می شود بدیهی است که در چنین شرایطی حفظ پویائی وکمیت وکیفیت این دسته از منابع طبیعی ،جهت بهره وری
مداوم از آنها ونیز ارائه حد قابل قبولی از یک تجربه گردشگری به مراجعه کنندگان امری کامال ضروری است
) .(Poryazdi, 2013: 215به عبارت دیگر در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت سرزمین ،شناخت توان و تناسب
سرزمین برای کاربری های مختلف از یک سو و به کار گیری روش های کمیبرای برآورد مقادیر استفاده از منابع
موجود در محدوده مشخصی از سرزمین در واحد های زمانی برنامه ریزی از سوی دیگر نقش کلیدی در جریان
طرح ریزی و مدیریت سرزمین ایفا میکنند) .(Tayebian,2007: 18بنابراین برآورد تعداد مجاز گردشگران با توجه
به ویژگی های فیزیکی و بیولوژیک منطقه از یک سو و شرایط اجتماعی -اقتصادی و نیازمندی های گردشگران در
ابعاد متفاوت روانی و خدماتی از سوی دیگر ،صورت می پذیرد .به همین جهت تعیین ظرفیت تحمل کار پیچیده ای
است که باید تاثیر عوامل فیزیکی ،بیولوژیک و اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی بر یکدیگر مورد توجه قرار گیرد
) .(Rezaei,2016: 86در منطقه مورد مطالعه آب و هوای شهرستان نوشهر به تبعیت ازویژگیهای اقلیمی سواحل
جنوبی دریای مازندران در قسمت جلگه ای و دشت دارای آب و هوای معتدل و مرطوب و در بخش های
کوهستانی دارای آب و هوای سرد و مرطوب می باشد .وجود عوامل تعدیل کنندة هوا در منطقه همچون همجواری
با دریای مازند ران ،وضعیت توپوگرافی منطقه ،پوشش گیاهی انبوه ،ورود جریانها و توده هوای مرطوب مدیترانهای
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از سمت غرب و شمال غرب موجب بروز و پیدایش چنین آب و هوایی در خطه شمال کشور گردید .بر این اساس
منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر چنین عواملی بوده که در نتیجه دارای اقلیم گرم و مرطوب می باشد .(Baeghideh et

) al, 2013: 143لذا باتوجه به فراوانی گردشگران که از مجتمع های توریستی و پارک شهرستان نوشهر دیدن میکنند
آسیب پذیری زیاد این گونه مناطق به لحاظ تعداد زیاد گردشگران برآورد ظرفیت برد گردشگری این شهر ضروری
به نظر میرسد این گونه اط العات در جهت ارتقا کیفیت امکانات گردشگری پارکهای شهری نوشهر و همچنین
برنامه ریزی مدیریتی جهت کالهش فشار بر منابع وتسهیالت پارک مورد استفاده ساز مان های مرتبط قرار گیرد.
).در ارتباط با تعیین ظرفیت برد در مناطق گردشگری ،در سالهای اخیر مقاالت مختلفی تألیف شده است که برخی از
مهمترین موارد آنها عبارتند از.(Farhodei, 2014) :تحقیقی به عنوان برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد اناهیتا شهر
کنگاور واقع در استان کر مانشاه به این نتیجه رسیدند که وضع موجود فعالیت گردشگری در معبد آناهیتا بسیار پایین
تر از از سطح ظرفیت برد آن است ( Farhodei et al, 2008).در تحقیقی به عنوان بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد
گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان به این نتیجه رسیدند که جامعه میزبان حوزه کالردشت در رابطه با نوع گردشگر
خود ظرفیت تحمل متفاوتی دارد) ( Jomehpoor, 2011تحقیقی به عنوان ارزیابی راهبردی توان های اکو توریستی و
ظرفیت برد گردشگری کویرمرنجاب به این نتیجه رسید ه اند که ظرفیت پذیرش گردشگر منطقه با شرایط موجود به
مراتب بیش تر از از میزان کنونی بازدید کنندگان از کویر مرنجاب است).(Ramzanei, 2011در تحقیقی تحت عنوان
طراحی برنامه ریزی گردشگری در باس تانی قلعه رود خان (تعیین ظرفیت برد) به این نتیجه رسیده است که ظرفیت
برد فیزیکی  2/083نفر گردشگر در سال ظرفیت برد واقعی معادل  8/303/ 33نفر گردشگر در سال و ظرفیت برد
موثر معادل  332/ 203نفر گردشگر در سال است .در این تحقیق به منظور برآورد ظرفیت برد گردشگری مجتمع ها
و پارکهای شهری سه نوع ظرفیت برد فیزیکی ،واقعی ،موثرمورد شناسایی واقع شد.دادهای مورد نیاز جهت برآورد
ظرفیت برد گردشگری با استفاده از پرسشنامهها و آمار آب و هوایی ایستگاه هواشناسی شهرستان نوشهر جمعآوری
گردید جهت تعیین نمونه با توجه به اینکه جامعه آماری تعداد گردشگران با توجه به فصلی بودن تعداد گردشگران
مشخص نیست نمونه برداری به صورت تصادفی ساده بوده است مساحت هر مجتمع های توریستی از طریق گوگل
ارث به دست آمده است الزم به توضیح است که این پرسش نامه جهت ارزیابی تقاضای گردشگری در پارک فوق
تهیه شده ودرآن دوسوال جهت کسب اطالعات مورد نیاز برای برآورد ظرفیت برد فیزیکی (میانگین طول زمان
بازدید از هر پارک)و موثر (توانمندیهای مدیریتی )گنجانده شد.به منظور محاسبه توانمدیهای مدیریتی از طریق
پرسشنامه مطلوبیت عناصر مختلف در پارک شامل امکانات ،بهداشت ،خدمات ،آالچیق ها ،اطالع رسانی ،تبلیغات
مورد بررسی واقع میشود در طراحی این سوال از طیف لیکرت که قابل تبدیل به مقیاس عددی و کمی است جهت
آسان نمودن محاسبه بهره گرفته شده است.
جدول ( )1تعداد تعیین شده در هر مجتمع و پارک(هکتار)
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Source: Research findings
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ظرفیت برد فیزیکی عبارت است از حداکثر تعداد بازدید کنندگانی که در یک مکان و زمان معیین میتوانند حضور
فیزیکی داشته باشند ) .( Busbyetall, 1996:112ظرفیت به هیچ عنوان نمیتواند اساس برنامه ریزی قرار گیرد ؛بلکه
ظرفیت محیط فیزیکی منطقه را بدون در داشتن عوامل و عناصر محدود کننده نشان میدهد.این تعداد میتوانند بر
اساس فرمول زیر برای عرصه های مناسب گردشگری محاسبه شوند ).(Farhodei, 2004
Pcc=A*V/a*Rf
مساحت پهنه مناسب برای استفاده گردشگری A:

: v/aمقدار فضایی که هر بازدید کننده نیاز دارد تا به راحتی بتواند درآن جابجا شده و تداخلی با سایر پدیدهای
فیزیکی و یا افراد نداشته باشد .این مقدار برای افراد معمولی در یک فعالیت تفرجی مساحتی افقی به اندازه مترمربع
در نظر گرفته شد(فرهودی : RF ) 03:8010نسبت مدت زمان قابل استفاده بودن منطقه به میانگین طول زمان یک
بازدید کننده میباشد20.ساعت در نظر گرفته شده است).(Hosseinzade, 2014:186

ظرفیت برد واقعی ؛عبارت است از حداکثر تعداد بازدید کنندگان از یک مکان خاص پس از کسر عوامل محدود
کننده ناشی از ویژگی خاص آن مکان).(Setodeh,2013: 54
RCC=PCC-CF1-CF2…..CF X

که در آن CFیک عامل محدود کننده است که به درصد بیان میشود بنابر این فرمول میتواند به صورت زیر بیان
شود

عوامل محدودکننده شامل متغییرهای محیطی ،اکولوؤیکی ،اجتماعی و کالبدی است
=Cf

که در ان

مقدار محدود کننده یک متغیر mtمقدار کل یک متغیر میباشد).(Sadeghi&Dargahi, 2013: 89

ظرفیت برد موثر
به حداکثر بازدیدکنندگا ن از یک مکان که مدیریت موجود ،توانمندی اداره آنرا به صورت پایدار دارد ،ظرفیت برد
موثر گویندکه به صورت فرمول زیر محاسبه میشود).(Makhdoum, 2009: 38
ECC=RCC*MCC

 Mcشامل مجموعه شرایطی است که مدیریت یک منطقه برای رسیدن به اهداف و عملکردهای مورد نظر نیاز
دارد .در برآورد کمی این توانمندی ها ،متغیرهای فراوانی دخالت دارند که میتوان از خطی مشی ها و سیاتگذاریها،
قوانین مقررات ،تسهیالت زیر بنایی و تجهیزات ،نیروی انسانی مورد نیاز و غیره نام برد .در هر حال باید توجه
داشت که ظرفیت برد موثر هیچگاه از ظرفیت برد فراتر نمیرود و وجود توانمندیهای مدیریتی میتواند موجب
استفاده از یک پهنه تا حد ظرفیت برد واقعی ونه باالتر از آن شود).(Tayebeyan, 2007: 23

رویکر نظری و مفهومی
گردشگری
واژهی گردشگری نخستین بار در سال ( ،)8188در مجلهی انگلیسی به نام ( Sporting Magazinمجله ورزش) آمد.
در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به
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کار میرفت) .(Einali&Elahichuran, 2019: 51اصطالح توریستم اولین بار در سال  8303توسط جامعه ملل مورد
استفاده قرار گرفت و امروزه گردشگری به عنوان یکی از پدیده های مهم منتج از از دیدگاه علوم مختلف نظیر
اقتصاد ،جامعه شناسی و جغرافیا مورد بررسی قرار میگیرد به همین دلیل تاکنون تعاریف متعددی از گردشگری با
توجه به موضع دیدگاهی هریک از شاخه های علوم نامیرده صورت گرفته است) .(Rezvani, 2005: 14با نتیجه
مستقیم از ک اهش میل به مهاجرت و در نتیجه حفظ ساکنین در مناطق مختلف کشور مرتبط است که به لحاظ
آمایشی می تواند در توسعه ملی و منطقه ای تاثیرات متعددی داشته باشد ) .(DRITSAKIS, 2004:306با توجه به
این که ،اشتغال یک پدیده جامع ،پیچیده و پویا بشمار میآید که با دیگر جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه مانند
فرآیند تولید ،توزیع درآمد ،آموزش ،شرایط زندگی ،رفاه و جمعیت شناختی مرتبط است ،نقش مهمی در توسعه ایفا
میکند(OECD, 2000:129 .

هنگامی که یک گردشگر به هزینه کرد پول در یک محصول گردشگری تجاری میپردازد ،این پول وارد چرخه
تحریک درآمد غیر مستقیم بیشتری در اقتصاد منطقه گردشگرپذیر می شود .این گردش مداوم هزینه ها در داخل
مقصد به عنوان اثر چندگانه یا تکاثری گردشگری مطرح میشود (Weaver and Lawton, 2002; LANGE

) Leakage .2011:12; Rusu, 2011:71یک مفهوم اساسی برای ضریب نفوذ در اقتصاد است ،زیرا در گردش متوالی
پول ،نشت آن در هر دور اتفاق میافتد ) .(Weaver & Lawton, 2002ضریب گردشگری "بیان آماری است که
میزان درآمد یا اشتغال (بسته به این که کدام یک به معنای افزایش درآمد و یا اشتغال است) با مقدار مشخصی از
هزینه های گردشگری ایجاد میشود ).(Page and Connell, 2006: 353از نظر) .(LANGE 2011:12که پیشگام
استفاده از نظریه اثرات تکاثری گردشگری هستند ،ضرایب تعریف شده را "نسبت تغییرات مستقیم ،غیر مستقیم و
القا شده در یک اقتصاد به تغییر اولیه خود" می دانند .بر این اساس ،ضریب اندازه گیری سه بعد :اثرات هزینه های
مستقیم ،غیر مستقیم و ناشی از گردشگری صورت میگیرد ) .(Wall & Mathieson, 2006این موارد به طور مشابه
توسط تعدادی از صاحب نظران از قبیل (Page and Connell, 2006; Wall and Mathieson, 2006; Lejárraga

) and Walkenhorst, 2010شرح داده شده است .اثرات مستقیم گردشگری در اقتصاد به هزینه مستقیم گردشگران
در مورد کاالها یا خدمات مربوط به گردشگری اشاره دارد .تاثیرات غیر مستقیم شامل تمام هزینه های گردشگران
برای استفاده از کاالها یا خدمات غیر مرتبط با فعالیتهای گردشگری است .هزینههای سازمانهای گردشگری (به
عنوان مثال هتل ها و اقامتگاه ها) در بخش های غیر گردشگری از قبیل تامین غذا و نوشیدنی ،تجهیزات ،کاالها و
پرداخت مزایا و حقوق نیز به عنوان تاثیر غیرمستقیم گردشگری محاسبه میشود .این اثرات را میتوان در درآمد و
اشتغال فعالین محلی از قبیل تامین کنندگان محصوالت و خدمات و دستمزد کارگران دید که به صورت غیر مستقیم
از طریق توسعه گردشگری حاصل می شود .در حالی که تاثیر مستقیم در بخش گردشگری اغلب توسط صاحبان
هتل ها یا رستوران ها که اغلب افراد ثروتمند محلی یا بین المللی هستند ،به دست میآید" ،درآمد ناشی از اثرات غیر
مستقیم به الیه های درآمد پایین اقتصاد منتهی میشود ;(Mitchell and Ashley, 2010:72; LANGE 2011:13

Trebicka, 2016:21عالوه بر این ،ضرایب اثرات تکاثری گردشگری را میتوان برای مناطق داخلی کشورها نیز
محاسبه کرد .با این حال ،تعاریف و روش های متفاوتی برای اندازه گیری آنها وجود دارد که منجر به سردرگمی در
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مطالعات میشود ) .(Lejárraga and Walkenhorst, 2007; Mitchell & Ashley, 2010طبق نظر (Lejárraga and

) ،Walkenhorst, 2007:30این واریانس "مقایسهای بین مقیاس های چندگانه و ارتباطات و نشت های را غیر قابل
قبول" را ارائه میدهد .عالوه بر این  ،مطالعات متعددی در کشورهای مختلف به طور گسترده در زمان های مختلف
وجود دارد ،که باعث می شود مقایسه پیوندها و نشت ها از کشوری به کشور مشکل باشد .برای اندازه گیری تأثیرات
اقتصادی گردشگری میتوان از ضریب کینزی استفاده کرد ) .(LANGE, 2011:31این ضریب میزان درآمد حاصل از
هر واحد هزینه های گردشگری را تعیین میکند کل ضریب  Keynesian multiplierکه کل ورودی اقتصادی
هزینههای گردشگری را اندازهگیری میکند ،بوسیله دو ضریب زیر میباشد .در حالی که ضریب کینزی مستقیم،
اثرات درآمدی اولویت را در اقتصاد گردشگری بر حسب واحد هزینه های گردشگری اندازه گیری میکند ،اثرات
غیرمستقیم مقدار زیادی از بخش های باقی مانده اقتصادی را برای هر واحد هزینه گردشگر میسنجد .بدیهی است،
روش تکاثری تنها میتواند پولی را که به مقاصد گردشگری وارد میشود ،را محاسبه کند (مطابق با تعریف  .)aبا
روش تکاثری کینزی ،نشت منابع و هزینه ها تنها بخشی است که از طریق واردات بیان میشود و برای تامین عوامل
تولید خارجی پرداخته میشود ) .(Lejárraga and Walkenhorst, 2007:31بنابراین ،نشت را نمیتوان برای تعریف
)(bبا این روش محاسبه کرد .به طوری که (Mitchell & Ashley, 2010) ،اشاره میکند که کشورها ممکن است تنها
سهم کوچکی از هزینه های گردشگری را که در سطح بین المللی صرف میشوند ،دریافت کنند ،اما ممکن است
چند برابر آن به دلیل ارتباط قوی با سایر بخش های اقتصادی تاثیرگذار باشد .برای کنترل تفاوت نشت منابع و
هزینهها بین یک و ضریب کینزی نیاز به محاسبه دارد .همان طور که ،محاسبه ضرب کینزی برای درک نشت به
شرح زیر است (تعریف :)a

کل ضریب تکاثری کینزی =
نشت منابع و هزینه ها=  -8کل ضریب کینزی

مشارکت گردشگران در کل اقتصاد
هزینه های گردشگران

ارتباطات و پیوندها در گردشگری را می توان با ضریب نسبت درآمد ،که نسبت ضرایب کینزی غیر مستقیم و مستقیم
است محاسبه کرد .این مسئله میتواند چگونگی درآمد در اقتصاد عمومی را برای هر واحد درآمد تولید شده در
اقتصاد گردشگری را بدست دهد .در نتیجه میتوان پیوندها و ارتباطات را درک کرد ) .(LANGE 2011:32همان
طور که بر طبق نظر ) ،(Lejárraga and Walkenhorst, 2007:32محاسبه نسبت تکاثری به اندازه گیری پیوندها
مربوط به موارد زیر است (تعریف :)b
ضریب تکاثری مستقیم کینزی
نسبت تکاثری =

ضریب تکاثری غیر مستقیم کینزی

ظرفیت تحمل
مفهوم ظرفیت تحمل یک مقصد گردشگری مبتنی بر این فرض است که دیر یا زود یک مقصد گردشگری به نقطهای
خواهد رسید که از آن پس افول در شرایط مطلوب مشاهده خواهد شد .به طوری که ،کوک  8312و گتس 8310
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بیان میکنند تعداد زیادگردشگران باعث می شود تا آن ها به نابودی چیزهای که برای دیدنشان آمده اند بپردازند (.

). Zahedi, 2011, 20سازمان جهانی گردشگری ظرفیت برد را چنین معرفی میکند سطحی از استفاده بازدید کنندگان
در یک ناحیه که میتوانند تجمع یابند).(Buckley,1999;706علی رغم این مالحظات بسیاری از نویسندگان موافقند
که ظرفیت پذیرش اساسا جنبه اکولوریکی است که رابطه بین جمعیت و محیط طبیعی را بیان میکند Abernethy,

) )2001:9در این باره ) ،(Buckley,1999;706ظرفیت پذیرش را این گونه تعریف میکند تعدادی از بازدید کنندگان
که هیچ گونه تخریب یا تغییر اکو لوژیکی غیر قابل باز گشت را برای یک اکوسیستم در درون یک ناحیه تولید
نمی کند منظور از ظرفیت برد یک منطقه گردشگر پذیر ،تعداد گردشگرانی است که آن منطقه میتواند دریک ظرف
زمانی معین (روز ،ماه ،سال)بپذیرد .این ظرفیت به وسعت و توپو گرافی منطقه ،نوع خاک ،نحوه رفتار جانوری میزان
و کیفیت تسهیالت گردشگری موجود در منطقه بستگی دارد ( )Zahedi, 2013در واقع ظرفیت برد برای تمام
محیط ها طبیعی و غیر طبیعی قابل یک ظرفیت بار گذاری یا سطح استفاده مشخص است که در صورت عبور از این
سطح و آستانه ،تخریب و آسیبهایی در مقیاسهای مختلف بروز میکند و یا باعث کاهش سطح رضایت
دیدارکنندگان خواهد شد) .(Zeaee,2009: 129از دیدگاه ).(AliGholizadeh, 2007: 28ظرفیت تحمل ناحیه حاکی
از آن است که ظرفیت تحمل آن ناحیه به آستانه خود رسیده است.از نظر)(Hasanzadeh, 2014: 182ظرفیت برد
حدودی را مشخص می کند که با عبور از آن ،منابع تخریب شده یا خسارات وارد بر اکوسیستم جبران ناپذیر میشود
مارتین و ) .(Ovisal, 1990: 15رابطه بین ظرفیت برد و چرخه زندگی گردشگری را بررسی کردند & .(Martin

) Evisal,1990: .24ظرفیت برد را به عنوان تعدادی از مالقات کنندگان قلمداد می کنند که یک ناحیه می تواند آنان
را اسکان دهد قبل از آنکه تاثیر منفی رخ دهد ،هم در محیط طبیعی و طرز فکر ساکنین و هم در سطح پذیرش
اجتماعی جوامع میزبان .آنها همچنین دریافتند که هر مرحله توسعه ظرفیت برد خود را دارا می باشد(Batler, .

) ، 1990تشریح نمود که نواحی گردشگری چرخه قابل تشخیص از تحول را طی می کنند؛ او از یک منحنی  Sشکل
برای تصویر مراحل مختلف محبوبیت مراکز گردشگری استفاده کرد (Orly, 1986: 12).دو مکتب فکری در رابطه با
ظرفیت برد مطرح می نماید .در یکی از آنها ،ظرفیت برد عبارت از ظرفیت ناحیه مقصد برای جذب گردشگر است،
قبل از آنکه جمعیت میزبان تاثیرات منفی را حس کنند .دومین مکتب فکری اینگونه عنوان می کند که ظرفیت برد
گردشگری سطحی است که ورای آن ،جریان گردشگر به دلیل ظرفیت معین تنزل می یابد ،که این امر بوسیله خود
گردشگران درک می شود ،و موجب می شود ناحیه مقصد توانایی راضی نمودن و جذب گردشگران را از دست
بدهد(Matson & Wall, 1982) .می گویند که ظرفیت برد بیشترین تعداد مردم است که می توانند از یک سایت
استفاده کنند بدون تغییر قابل مالحظه در محیط طبیعی یا بدون کاهش قابل مالحظه در کیفیت تجربیاتی که بوسیله
مالقات کنندگان کسب می شود
ظرفیت برد گردشگری
طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری ،ظرفیت برد شامل حداکثر شمار افرادی است که میتوانند از یک مقصد
گردشگری بازدید کنند ،بدون اینکه موجب تخریب محیط فیزیکی ،شرایط اجتماعی – اقتصادی -فرهنگی و کاهش
غیر قابل پذیرش در کیفیت رضایت بازدید کنندگان گردند) .(Razaei, 2014; 88دربرنامه ریزی توسعه توریسم برای
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ظرفیت برد دو عنصر اصلی یعنی عنصر رفتاری به معنی کیفیت تجربهای که باز دید کنندگان از ناحیه گردشگری
بدست می آورند وعنصر بیو فیزیکی که مشخص کننده کیفیت طبیعی و فیزیکی ناحیه گردشگری باتوجه به رفتار
گردشگران میباشد ،در نظر گرفته میشود .براین اساس ،در روش شناسی معرفی شده توسط اتحادیه جهانی
حفاظت از طبیعت ومنابع طبیعی برای برآورد ظرفیت برد نواحی طبیعی برای مقاصد گردشگری سه نوع ظرفیت برد
فیزیکی ( ،)pccواقعی( ،)Rccو موثر( ،)Eccمورد توجه قرار گرفته است).(Poryazdi, 2013: 213
کاربرد ظرفیت برد گردشگری
ظرفیت برد یک مفهوم اساسی در جهت سیاست سازی است ،اگر چه به لحاظ علمیمباحث بسیاری در رابطه با
برآورد ظرفیت ها مطرح می باشد که این مشگالت ریشه در ابعاد چند بعدی مفهوم و محدودیت های ذاتی در
برآورد اکوسیستم انسانی و طبیعی دارد .امروزه تمایل در استفاده از ظرفیت برد از تعیین آستانه ها به سمت ایجاد
وضعیت مطلوب – سیاست بهینه -برای تصمیم سازی و برنامه ریزی تغییر گرایش داده است و جایگزینی مفاهیم
دیگری در اهداف مدیریت پیشنهاد میشود .همچنین ابزارهای قابل استفاده که میتواند کار برنامه ریزان و تصمیم
سازان را در جهت کنترل توسعه گردشگری تسهیل نماید ،روبه رشد و توسعه میباشد .به هر حال محدودیت هایی
نه تنها در کاربرد ظرفیت برد ،بلکه همچنین در برآورد آن نیز وجود دارد ظرفیت برد یک مفهوم اساسی در جهت
سیاستسازی است ،اگر چه به لحاظ علمیمباحث بسیاری در رابطه با برآورد ظرفیت ها مطرح میباشد که این
مشک الت ریشه در ابعاد چند بعدی مفهوم و محدودیت های ذاتی در برآورد اکوسیستم انسانی و طبیعی دارد .امروزه
تمایل در استفاده از ظرفیت برد از تعیین آستانهها به سمت ایجاد وضعیت مطلوب – سیاست بهینه -برای
تصمیمسازی و برنامهریزی تغییر گرایش داده است و جایگزینی مفاهیم دیگری در اهداف مدیریت پیشنهاد میشود.
همچنین ابزارهای قابل استفاده که می تواند کار برنامه ریزان و تصمیم سازان را در جهت کنترل توسعه گردشگری
تسهیل نماید ،روبه رشد و توسعه می باشد .به هر حال محدودیت هایی نه تنها در کاربرد ظرفیت برد ،بلکه همچنین
در برآور د آن نیز وجود داردلذا تجزیه و تحلیل ظرفیت پذیرش شیوه ای اساسی در فرآیند برنامه ریزی است که در
نهایت توسعه و حدود استفاده بازدید کنندگان را تعیین می کند تعیین ظرفیت پذیرش در گردشگری ،خط مشی
ضروری در برنامه ریزی است که معموال بر اساس تحلیل ویژگی های محل ،توسعه محل ،و اماکن مورد استفاده
گردشگران صورت میپذیرد و همچنین بازخوردی برای تحلیل بازارهای گردشگری است

(Sadeghichehardah et al,

منطقه مورد مطالعه
نوشهر یکی ازشهرستان های استان مازندران میباشد جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 8033برابر
821003نفر بوده است نوشهر در طول جغرافیایی 38.30در جه شمالی 00.03در جه شرقی قرار دارد از شمال به
دریای خزر از جنوب به رشته کوه البرزشرق به شهرستان نور و از غرب به شهرستان چالوس متصل است سرانه
فضای سبز شهری طی دوسال گذشته در شهرستان نوشهر 2.3مترمربع در سال 8033به 0مترمربع است .(Kiakojouri,
)2012: 23
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Figure 1 Geographical location of the study area

زمین شناسی
از نظر زمینشناسی رشتهکوه البرز ،در دوران سوم زمینشناسی ،یعنی03میلیون سال پیش ،شکل گرفت .این رشتهکوه
جوان بر روی پوستهای ضعیف ،با حرکات کوهزایی در دوره ترشیاری همراه زمین ساختی آلپی پدیدار شد .پوسته
آن از الیههای رسوبی باقیمانده دریای کم عمق که از دریاهای خزر و آرام تا عمان کشیده شده بود ،به وجود آمد .در
این دوران ،آتشفشانها فعالتر شدند و به روند شکلگیری این رشته کوه که دارای عرض کم ولی طولی بلند که از
غرب تا شرق کشیده شده بود و تا جنوب دریای خزر را در برگرفت کمک فراوانی نمود .این رشتهکوه در دوران
چین خوردگی آلپی ،براثر باال آمدن رسوبات دریایی دوران زمینشناسی «دونین» تا «ائوسن» تکوین یافته و ساختار
کنونی آن از پایان دوره «پلیوس» آغاز گردیده و در دوره «نئوژن» و دوران چهارم ،تحت تأثیر حرکات شدید زمین،
مرتفع شده که آتشفشان های سهند و دماوند ،یادگار آن دوره است که جای قبلی آنها بر روی دریای تتیس قرار
داشت که در آغاز بهصورت فرورفتگی بود که بعدها این الیههای رسوبی باالآمده و چینخوردگی ارتفاعات ظاهر
شده که از کهنسالترین نواحی کوههای البرز یعنی علمکوه است که سنگهای دگرگونی آن عموماً از جنس
«میکاشیت» و «گنایس» تشکیلشده و از نوع سنگ های رسی مربوط به دوره پری کامبرین یا پروتوزوئیک است که
ضخامت رسوبات آنها در برخی از نقاط به  833متر نیز میرسد که اغلب بهصورت ماسه قرمزرنگ دیده میشود که
خاص منطقه البرز است .در بررسی عرضی خزر تا البرز ،به این نتیجه میرسیم که حاشیه باریک جنوبی دریای خزر
که بالفاصله بعد از بستر دریا شروع میشود و امتداد آن تا دامنههای شمالی البرز نیز میرسد ،جلگه خزر را تشکیل
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میدهد .طول این جلگه حدود  333کیلومتر و عرض آن ،متغیر است که در منطقه مورد مطالعه نیز این تغییر دیده
میشود .در بخش کم عرض غربی این جلگۀ وسیع و حاصلخیز ،شهرستان نوشهر قرارگرفته است .(Elahi churan,
)2017: 58

ژئوموفولوژی
واحدهای ژئوموفولوژی بر مبنای ریخت شناسی ،ارتفاع از سطح دریا ،شیب ،ارتفاع نسبی عوارض به یکدیگربه
واحدهای کوهستان ،تپه ماهور ،مخروط افکنه وتپه ها با دامنه منظم و نامنظم تفکیک میشوند دامنه منظم به
دامنههای اطالق می شودکه فاقد برجستگی های مشخص وعمده بوده واکثرا صاف و هموار میباشد وضعیت شیب
در پروفایلهای مربوط یکنواخت و ثابت میباشند ،که در مجموع  8.3از گسترده طرح و حوزه آبخیز را تشکیل
میدهد که بیشتر در شمالشرقی وشرق حوزه گسترش داشته و در این بخش امکان فعالیتهای بیولوژیکی را میسر
میسازد ارتفاعات و ناهمواری ها همان طور که اشاره شد جزء ناهمواری های عادی محسوب میشود زیرا کوهها
بلندیها منطقه منطبق بر ساختمان زمین شناسی میباشند که به دامنه های نامنظم مربوط میشود و اساسا این
دامنه های ناهموار وتغییرات شیب در آن ها کامال به چشم میخورد(سازمان جنگل ها ومراتع کشور33 :8010 ،به
نقل از زاهد .)03 :8032رودهای ماشلک ،گردکل و کور کور سر مهم ترین رود هایی هستند که محدوده شهری
عبور میکند حداقل ارتفاع نوشهر از  -23متر در سواحل تا  00متر در باالدست متغیر است.
اقلیم
میانگین دمای ساالنه ایستگاه نوشهر در یک دوره  00ساله( 80/2 )8333-2383درجه سلیسیوس و میانگین بارش
سالیانه  8230میلیمتر اندزه گیری شده است بیش ترین بارش در ماه مهر و آبان با مقدار  200/3و  833/3میلیمتر و
کمترین مقدار بارندگی در ماه تیر با مقدار  00میلی متر اندازه گیری شده )(Esmaili,2018:40نتایج به دست آمده از
اطالعات و آما ر ایستگاه هواشناسی در منطقه مورد مطالعه طی سال های 2333تا  2383نشان میدهد که در این
شهر به دلیل رطوبت باالی هوا روز هایی که دمای آن ها زیر صفر گزارش شده باشد وجود ندارند ایستگاه نوشهر با
 2/0درجه سانتیگراد نوسان حرارتی دارای دومین میزان تغییرات دامنه نوسانی در منطقه است .در این ایستگاه روند
تغییرات حرارتی با میانگین  3/30درجه سانتیگراد دارای کمترین روند نزولی در بین ایستگاههای استان مازندران
است .(Delfanian et al, 2016:میانگین ساالنه رطوبت نسبی در منطقه مورد مطالعه  10درصد میباشد دلیل عمده
باال بودن رطوبت نسبی به خاطر همجواری با دریای مازندران و تبخیر زیاد از سطح دریاست میانگین رطوبت نسبی
در منطقه مورد مطالعه در فصل تابستان و تیر ماه حدود  33درصد ومیانگین حداکثر رطوبت نسبی در فصل پائیز و
مهرماه های مهر وآبان حدود حدود  33درصد است که باال بودن رطوبت نسبی به همراه عوامل دیگر چون درجه
حرارت مناسب و غیره بخش جلگه ای را مناسب مرکبات و کشت برنج کرده است).(Malekan, 2013: 104
توپوگرافی
شهرستان نوشهر از نظر فیزیو گرافی شامل سه بخش میباشد که عبارتند از :نواحی پست جلگه ای مجاور دریا که
ارتفاع آن ها بین  21متر از سطح دریای آزادتا  333متر متغیر است -دامنه سلسله جبال البرز که ارتفاع آن ها بین 23
تا 833متر از سطح دریای آزاد تا  333متر متغیر است – دامنه سلسله جبال البرز که ارتفاع آن ها بین  333تا 8333
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متر است این نواحی پوشیده از جنگل های سبز و انبوه است .از ارتفاع  8333متر به باال تا ارتفاع  2333نیز جنگل
به صورت تنگ گسترده شده اند .نواحی مرتفع البرز تا ارتفاع بیش الز  2333متر است و تابستان های مالیم و
زمستان بسیار سرد اسرد را دارد).(Parandosh, 2013: 112

پوشش گیاهی
درختان جنگلی ،در ختچه ها ،بوته ها ،مراتع چرای دام و گیاهان خودرو ،پوشش گیاهی شهرستان نوشهر را به وجود
می آورند در این منطقه انبوه ترین و با ارزش ترین جنگل های ایران است که مساحت حدود یک میلیون هکتار بر
آورد شده است وهرچه از جلگه به سمت ارتفاعات میرویم ،جنگل ها انبوه تر میشود .از گونه های اصلی در ختان
جنگلی در غرب استان ممرز ،مازو ،توسکا ،افرا ،نمدار ،شمشاد ،نارون ،شاه بلوط ،راش و انجیلی هستند .عالوه بر
آن درختان خودروی گردو ،انار ازگیل ،بوته و تمشک در جنگل ها میرویند از رستنی های دیگرشهرستان نوشهر که
عمدتا در نواحی جلگه ای میرویند و کاربرد مصرفی و دارویی دارند ،میتوان به گل گاوزبان ،گل پونه ،گل ختمی،
گل بنفشه ،گون ،خاکشیر ،کاسنی ،بارهنگ ،اسپند ،اشکنه ،اناریجه ،اوجی ،پرسیاوشان ،زلنگ ،و گزنه اشاره کرد.
جمعیت و خانوارهای شهرستان
برپایه نتایج یر شماری عمومینفوس و مسکن در طول  3دهه گذشته جمعیت شهرستان  83برابر شده از
2383درسال  03به  02/33در سال  13رسیده است از این تعداد  22100نفر مرد  2310نفر زن هستند در مجموع
88332خانوار داشته است بنابراین بعد خانوار  0/03نفر است از این رو اطالعات در دسترس حاکی از آن است که
افزایش جمعیت در این شهرستان دارای روند صعودی بوده است .بدین ترتیب در سال تعداد  2383نفر بوده است
که بار نرخ رشد  82/ 3به  80200نفر افزایش یافته است .روند افزایش جمعیت شهرستان نوشهر در دوره های بعد
نیز ادامه داشته به طوری که ،با نرخ رشد  8/0درصد به  821003نفر افزایش در سال  33رسیده است .(Razaghi,
)2018: 134
جدول -2روند تحول تعداد جمعیت شهرستان نوشهر در سال 1331-1331
سال

8003

8003

8033

8003

8033

8013

8033

تعداد جمعیت

2383

3380

80200

0212

0380

02/33

821003

متوسط رشد ساالنه

-

82/3

0/8

3/0

8/10

8/3

8/0

Source: Research findings

جاذبه های گردشگری شهرستان نوشهر
مجتمع تفریحی سیسنگان
این پارک در حاشیه جنوبی در یای خزر و در محدوده شهرستان نوشهر واقع شده مساحت پارک از نظر وضع
موجود  032هکتار و اسنفاده کنونی از فضای پارک شامل گردشگری متمرکز ،گردشگری گسترده و حفاظت است
بر اساس تقسیم بندی آمبرژه این تفرجگاه از اقلیم خیلی مرطوب با زمستان معتدل داردو در ارتفاع 20تا  823متر از
سطح دریای آزاد قرار گرفته است با توجه به غالب بودن طبقه شیب صفر تا پنج درصد در سراسر سطح پارک ،به
طور کلی پارگ جنگلی سی سنگان بدون جهت در نظر گرفته می شود به لحاظ هیدرو گرافی محدوده پارک جنگلی،
سیسنگان در حوزه رودخانه آبخیز رود خانه کجور قرار دارد).(Aminzadeh&Ghoreshi, 2007: 178
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سد خاکی آویدر
این دریاچه در عرض جغرافیایی  00درجه و  00دقیقه شمالی و طول جغراقیایی  38درجه و  01دقیقه شرقی قرار
دارد و  823متر از سطح دریا ارتفاع دارد.روش دسترسی به این سد و مجتمع تفریحی ،جادهای به طول تقریبی 3
کیلومتر است که از جاده اصلی در کنار ساحل سی سنگان متصل میشود .روستاهای نزدیک به این مکان تفریحی
عبارت است از پی کال ،تاج الدین کال ،مال کال و صالح الدین کال؛ که همگی از توابع شهرستان نوشهر هستند.
دریاچه پشت سد مکان مناسبی برای رشد و نمو موجودات آبزی است و برخی از گونههای ماهی .مار  .قورباغه و
دیگرموجودات در این دریاچه وجود دارد .گونههای گیاهی این منطقه همانند سایر گونههای گیاهی موجود در
جنگلهای مناطق شمالی ایران است.

مجتمع تفریحی سیترا
یکی از مهمترین ساحل های منطقه است که ساالنه گردشگران زیادی را به خود جذب میکند .دلیل این محبوبیت
امکانات ساحل است .انواع تفریحات آبی مانند قایق سواری و جت اسکی را در این منطقه میتوان یافت .بخشی از
«ساحل سیترا» در تعطیالت نوروزی میزبان نمایشهای ساحلی هنرمندان نوشهری است.
پارک نوید نوشهر
از پارک های شهرستان نوشهر نیز می توان به پارک نوید ،اشاره کرد که جزو زیباترین و سرسبزترین پارک های
شمال کشور میباشند.پارک نوید در سمت غربی شهر نوشهر و نزدیک میدان همافران قرار داشته و پارک نگین در
سمت شرقی شرقی شهر نوشهر و ابتدای کمربندی نوشهر به سمت نور قرار دارد.

یافتهها
ظرفیت برد فیزیکی
مطالعات انجام شده نشان می دهد تعداد استفاده کنندگان در مناطق گردشگری شهری 8333تا3333نفر درهر هکتار
برآورد شده است ) .(Bavi 1997ه مچنین بر اساس بررسی مدت اقامت بازدید کنندگان در پارک از طریق پرسش
نامه ،میانگین طول زمان بازدید از چهار محیط گردشگری مجتمع توریستی سی سنگان( ،) 3.30سد خاکی آویدر
( ،)0.31مجتمع توریستی سیترا( ،)0.08پارک نوید( نوشهر ).31به دست آمد (جدول شماره.) 2
جدول ( )3ب ررسی طول زمان بازدید کنندگردشگران در مجتمع ها ی توریستی و پارک شهری مورد مطالعه بر اساس درصد فراوانی هریک از طبقات زمانی مورد بررسی
نصف روز

تمام روز

اقامت شبانه روزی

میانگین طول زمان بازدید

نام مجتمع/پارک

کمتر از8ساعت

2-8ساعت

0-2ساعت

0.08

3.28

3.30

3.28

0.28

0.08

سی سنگان

0.02

0.2

0.0

3.08

سیترا

3.00

0.8

0.38

0.21

8.2

0.31

سد خاکی آویدر

3.28

0.08

0.20

0.2

2.2

3

.31

نوید

2.0

8.08

8.2

8.8

3

0.03

0.0

جمع

0.12

0.23

0.30

0.03

0.00

Source: Research findings

در نهایت ،ظرفیت برد فیزیکی مجتمع وپارک های مورد مطالعه ،با دانستن مساحت مجتمع ها و پارک ها و با در نظر
گرفتن  83متر مربع فضای مورد نیاز هر فرد و قابلیت استفاده مجتمع ها و پار ک ها به طور شبانه روزی ( )20ونیز
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محاسبه میانگین طول زمان یک بازدید برای هرمجتمع (از طریق آنالیز پرسش نامه )به دست آمدنتایج حاصل از
برآوردظرفیت برد فیزیکی مجتمع ها وپار ک ها مورد مطالعه در جدول 0ارائه شده است.
(جدول )4محاسبه ظرفیت برد فیزیکی مجتمع های توریستی و پارک شهری
نام مجتع /پارک

سی سنگان

سیترا

سد خاکی آویدر

نوید

مساحت

032

83

23.2

2.2

v/a

.8

.8

.8

.8

میانگین طول زمان یک بازدید(ساعت)

3.30

0.08

0.31

.31

RF

0.30

3.00

3.3

20.0

ظرفیت برد فیزیکی در روز

2002.31

830.00

233.00

30.01

Source: Research findings

ظرفیت برد واقعی RCC

جهت محاسبه ظرفیت برد واقعی محدودیت های برای زمان بازدید تاثیر میگذارند وباید از ظرفیت برد فیزیکی کسر
گر دند محدودیت روزهای برفی ،محدودیت روزهای بارانی ،محدودیت روزهای یخبندان ،و نیز سا عات آفتاب
شدید انتخاب گشت.براساس میانگین آب وهوایی دوره آماری سال 8033تا8033ایستگاه هواشناسی نوشهر ،میانگین
تعداد روزهای بارانی()830.2میانگین دمای روزانه( )80.2میانگین سرعت باد () 0.3محدودیت روزهای یخبندان
( )2.2محدودیت روزهای برفی  2.0درسال میانگین ساعات آفتابی .(Montazerei, 2011: 87-88) 812
بنابراین فاکتور محدودیت روزهای بارانی ،یخبندان ،محدودیت کاهش دما ،محدودیت روزهای برفی به صورت زیر
بدست آمد:
فاکتور محدودیت ساعات آفتابی شدید)(cf2

در این قسمت ،ساعاتی که به دلیل تابش شدید خورشید ،شرایط نا مساعدی برای حضور گردشگران وجود دارد
محاسبه گردید  .بر اساس آمار سینوپتیک هواشناسی شهرستان نوشهر طی سا لهای 8033تا8033میانگین کل سا عات
آفتابی 8132در سال است) .(Mojaradei, 2014: 157چنانچه در هر روز سال از ساعت 82تا80آفتاب شدید باشد
تعدادساعات دارای آفتاب شدید به صورت زیر است
003*0: 8003
میانگین در جه ابر ناکی برای کل سال بر اساس آمارهای ایستگاه هوا شناسی نوشهر طی سال های 8033تا8033
.03درصد است که مقدار آن از این ساعت کسر میگردد).(Mousavi, 2011: 670

8003 *.03: 331.2
33.12-8003: 8002.81
بنابراین کل تعداد ساعات دارای آفتابی شدید در طول روز 8002.81ساعات است
بر این اساس مقدار فاکتور محدودیت ساعات آفتابی شدید.33محاسبه گردید.

به این ترتیب ظرفیت برد واقعی چهار محیط گردشگری به صورت زیر بدست آمد
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=RCC

مجتمع توریستی سیسنگان

=RCC

مجتمع توریستی سیترا

RCC=209.44

سد خاکی آویدر

پارک نوید نوشهر

=RCC

ظرفیت برد موثر
جهت برآورد ظرفیت برد موثر نیاز به محاسبه توانمندیهای مدیریتی است .در این تحقیق سعی شده است
توانمندی های مدیریتی ،از طریق پرسش نامه وبررسی مطلوبیت عناصر مختلف در مجتمع و پارک شامل امکانات،
امنیت ،بهداشت ،خدمات ، ،کنترل ونظافت ،رفتار وبرخورد کارکنان ،مورد سنجش قرار گیرد ،چراکه مطلوبیت
عناصر فوق از نظرگردشگران نمود واقعی توانمندیهای مدیریتی است.
بدین ترتیب برای به دست آوردن درصد توانمندیهای مدیریتی ،از نمرهای میانگین (میانگین وزنی )که برای هریک
از عناصر پارک محاسبه شد میانگین گرفته شدسپس برای تبدیل به درصد از تناسب استفاده گردید .در نهایت از
طریق ضرب ظرفیت برد واقعی در درصد توانمدیهای مدیریتی محاسبه شده ،ظرفیت برد موثر به دست آمد.
جدول () 1بررسی وضعیت مجتمع های توریستی و پارک شهری برحسب ظرفیت برد موثر
مجتمع/پارک

سیسنگان

سیترا

سد خاکی آویدر

پارک نوید

امکانات

0.0

0.0

2.1

2.8

امنیت

0.2

0.0

2.0

2.0

بهداشت

2.2

2.1

8.0

2.1

خدمات

2.0

2.0

2.0

2.0

رفتار و برخورد کارکنان

0.0

0.1

0.1

0.8

میا نگین

0.0

0.20

2.02

2.0

توانمندیهای مدیریتی به درصد

.00

00.1.

32.0

.32

Source: Research findings

در نهایت ظرفیت برد موثر مجنمع های توریستی (بر حسب نفر درروز به صورت زیر محاسبه گشت :
830303*.00 : 0.100مجتمع توریستی سی سنگان
00.313*21.30 :8 /233/82032مجتمع توریستی سیترا
130000 32.0 :0018سد خاکی آویدر
221330*3288: 8/830/231پارک نوید نوشهر
نتیجهگیری و دست آورد علمیپژوهش
از دیدگاه ) (unwtoگردشگری نه تنها به یک موتور رشد ،بلکه به عنوان یک ژنراتور ایجاد کننده اشتغال است .به
عنوان مثال ،طبق نظرسنجی اقتصادی سال های  2388و  ،2382این بخش توانایی ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
در مقیاس وسیع را دارد که برای بخش های مختلف جامعه ،از نیروی کار متخصص تا غیر متخصص قابل استفاده
است .طبق آمارهای ارایه شده در این سال ها ،این سازمان  0تا  3درصد از کل مشاغل جهان را به طور مستقیم و
میلیون ها نفر به طور غیر مستقیم از طریق اثر چندگانه گردشگری بکار گرفته است ) .(Jaswal, 2014:3توجه به
گردشگری پایداراز دهه  8303با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیت گردشگری بر اقتصاد،

برآورد ظرفیت برد فیزیکي ،واقعي و212 ...

و توجه به تا ثیر فعالیت های گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ نقاط توریستی در مناطق میزبان آغاز شد
) .( Choi, 2003:7این روند در دهه  8333با شکل گیری وپیدایش مفهوم گردشگری سبز که بر اساس آن ارزش
سرمایههای طبیعی و میزان خسارتها و آسیبهای وارد آمده بر محیط زیست برآورد میشود-ادامه یافت و بیشتر بر
حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف
گردید .به دنبال این تالش ها اصطالح و مفهوم گردشگری پایدار به عنوان نجات طبیعت و انسان نمود پیدا کرد
) Butler .(Roknodin Eftekhari, 2010: 5در سال 8333در مورد توسعه پایدار گردشگری که شامل یک پارادایم
قابل تطبیقی از گردشگری پایدار است که توزیع و توسعه پیدا کرده و نگهداری شده و همانند یک وزنه ای است که
در یک زمان بی نهایت وجود داردویا محیطی راکه وجود دارد تغییر میدهد .هر منطقه پتانسیل محدودی در جذب
گردشگر و فعالیت های مربوط به آن را دارد که این محدودیت ها را غالبا با ظرفیت برد در چارچوب نظریه توسعه
پایدار تبیین میکنند) .(Jahani&tayebian, 2015: 2بر این اساس یکی از راه های کاهش فشار بر محیط زیست،
تعیین ظرفیت برد مناطق مختلف گردشگری و تعیین مقدار فضای مورد نیاز کاربری ها بر اساس این ظرفیت است
تعیین مقدار فضای مورد نیاز برای هر کاربری بستگی به عوامل مختلفی دارد که مهم ترین آن تعداد و نوع
گردشگران و مسافرانی است که از سایت های گردشگری برای اهذاف مختلف استفاده میکنند .تعیین تعداد
گردشگرا ن مجاز برای ورود به سایت نیز با توجه به ظرفیت برد مجموعه های گردشگری تعیین میشود از این رو
برآورد تعداد مجاز گردشگران توجه به ویژگی های محیط فیزیکی و بیو لوژیک منطقه از یکسو و شرایط اجتماعی-
اقتصادی و نیازمندی های گردشگران در ابعاد مختلف روانی و خدماتی از سوی دیگر ،صورت میپذیرد به همین
جهت تعیین ظرفیت تحمل کاری پیچیده است که باید تاثیر عوامل فیزیکی ،بیولوژیک و اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی بر یکدیگر مورد توجه قراردهد).(Rezaei&gharehmani, 2015: 86در این مقاله سعی گردیده است باتعیین
سه نوع ظرفیت برد فیزیکی ،واقعی ،و موثر مجتمعها وپارک مبنای کمیقابل اعتمادی برای تصمیمگیری و
برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار ،در اختیاربرنامه ریزان وسازمان ها قرار گیرد .به همین منظور جهت برآورد
کمی ظرفیت برد فیزیکی با مراجعه به مجتمع های توریستی و فضای سبز شهرستان نوشهر مساحت پارک ها به
دست آمد.همچنین با استفاده از مطالعه میدانی صورت گرفته از طریق پرسشنامه میانگین طول زمان بازدید مجتمع ها
و پارک ها تعیین گردید در نهایت ظرفیت برد فیزیکی مجتمع توریستی سی سنگان ،مجتمع توریستی سیترا ،مجتمع
توریستی آویدر ،پارک نوید به ترتیب  2002.31 ،83000 ،23300 ،30.01بر حسب نفر در روز محاسبه شد.ظرفیت
برد واقعی مجتمع توریستی سی سنگان ،مجتمع توریستی سیترا ،مجتمع توریستی آویدر ،پارک نویدبه ترتیب
 000138 ،13000 ،221300 ،830303برآورد گردید .همچنین ظرفیت برد موثر مجتمع توریستی سی سنگان،
مجتمع توریستی سیترا ،مجتمع توریستی آویدر ،پارک نویدوظرفیت برد موثربه ترتیب ،8/233/82032 ،0.100
 8/830/231 ،001882محاسبه گردید .ظرفیت برد گردشگری هر منطقه مختص آن منطقه بوده از یک مجتمع
توریستی به یک مجتمع توریستی فرق میکند که متاثر از شرایط آن مجتمع میباشد وسعت مجتمع های توریستی
اولین فاکتور موثر بر ظرفیت گردشگری یک مجتمع است.اما محدودیت های اقلیمی و هم چنین وضعیت امکانات،
تسهیالت مجتمع و پارک و ارائه خدمات ،ظرفیت برد فیزیکی و واقعی مجتمع وپار ک را تحت تاثیر قرار میدهد
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وجود توانمندیهای مدیریتی میتواند موجب استفاده از یک منطقه تا حد ظرفیت برد موثر واقع شود سوابق نشان
می دهد با توجه به نوع گردشگری مناطق مختلف ظرفیت های بردهای متفاوتی با مساحت مناطق در نظر گرفته شده
است  .در مجتمع های توریستی و پارک مورد مطالعه ،شرایط و محدودیت های فیزیکی و اقلیمی که برای استفاده از
پارک ت اثیر گذارند با توجه به شرایط ومحدودیت های اقلیمی شهرستان نوشهر محاسبه شد تقریبا در هر چهار محیط
گردشگری مورد مطالعه یکسان بود .اما از نظر توانمندیهای مدیریتی به ترتیب مجتمع توریستی سیسنگان ،سیترا،
آویدر ،پارک نوید رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.پارک نوید نوشهر به دلیل مساحت کم تر همچنین ضعف
امکانات و توانمندی های مدیریتی کم ترین ظرفیت برد موثر را کسب کرده است مجتمع توریستی سی سنگان با بر
خورداری از وسعت قابل توجه از وضعیت خوبی از نظر امکانات و تسهیالت برخوردار است و باالترین ظرفیت برد
موثر را دربین مجتمعها و پارکها بر خوردار بوده است.بنابراین مدیریت یک مجتمعها و پارکها و توسعه امکانات،
تسهیالت و خدماتی که در اختیار گردشگران قرار میگیردبرظرفیت پذیرش محیط گردشگری تاثیر زیادی داردوبا
ارتقای توانمندیهای مدیریتی در محیط های گردشگری میتواندظرفیت برد گردشگری آن را افزایش داد  .در فصول
پائیز و زمستان تعداد گردشگران کم است ودر ایام تعطیل غیر هفته میزان تقاضا از حد ظرفیت کم تر بوده ودر
فصول های بهار و تابستان وروزهای جمعه و تعطیالت غالبا بعد از غروب خورشید میزان تقاضا از حد ظرفیت برد
فراتر میرود بنابراین با توجه به زمان اوج بازدید ،باید ظرفیت پارک بتواند این زمان ها را تحمل کند و این موضوع
در طرح ریزی مورد توجه قرار گیرد .و به منظور کاهش فشار بر منابع وتسهیالت مجتمع در جهت یکنواخت سازی
توزیع و پراکنش گردشگران در زمان ها و فصول مختلف سال صورت گیرد .به عنوان مثال ارائه برنامه های متنوع
در فصول های مختلف سال صورت گیرد .ارائه برنامه متنوع در زمان های مختلف متناسب با گروهای مختلف
میتواند در جلب اقشار مختلف جامعه ورده های سنی به توزیع بهتری از گردشگران در مجتمع رسید.همچنین ایجاد
سوئیت ها وآالچیق ها زیاد در فصول سرد سال باید مدنظر قرار گیرد راهکار مناسب دیگری که میتواند برای
تعدیل تقاضا در زمان های مختلف پیشنهاد کرد ،دریافت هزینه زیاد در زمان اوج بازدید است .نکته پایانی این که با
ارتقای سطح و روشهای مدیریتی میتوان ظرفیت برد را افزایش داد.از جکله موارد دیگر که در توسعه گردشگری
باید مد نظر قرار داد ،می توان به توان اکولوژیکی ،تغییرات و تحوالت اقتصادی و غیره اشاره کرد .از این رو ،رشد
گردشگری نباید آستانه تحمل یک منطقه را زیر سوال ببرد و آن منطقه را از توسعه موزون باز دارد..نتایج مطالعات
فوق با) ( Hunter, 2002) ،, Label,2006) (Victurine,2000) ، ( Getz,1983رابطه همسویی دارد.
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