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 چکیده 
 فارس جیخلدر این پژوهش سعی گردید ظرفیت برد گردشگری بوستان 

قرار گیرد. هدف  یموردبررسشهری  یها پارکیکی از  عنوان به فوالدشهر
 اصلی این تحقیق مقایسه انواع ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روش

IUCN  ی جهت بهبود راهکار عنوان بهو شناسایی  نقاط ضعف و قوت آن
نامه، آمار شمیدانی، پرس بازدیدهای الزم از طریق  داده. باشد یممدیریت آن، 

 آوری گردید. و نیز نظر کارشناسان جمع شهر نیزرایستگاه هواشناسی اقلیمی 
نشان داد که بوستان IUCN دستورالعمل  یریکارگ بهنتایج حاصل از 

 325872فیزیکی  برد  تظرفیمترمربع دارای  93000با مساحت  فارس جیخل
نفر در سال  39091 برد مؤثر  ظرفیتنفر و  78183واقعی  برد  ظرفیت نفر،
ظرفیت برد خدماتی پارک بیش از ظرفیت برد مدیریتی آن  نیچن همباشد. می

ها و  گردد پیش از طراحی و اجرای زیرساخت لذا پیشنهاد میبوده است، 
مؤثر برد   دا اقدام به برآورد ظرفیت، ابتهای شهریدر پارکامکانات گردشگری 

  متناسب با ظرفیتبر اساس اصول و  ،امکانات یریکارگ بهو  و طراحی نموده

.داجرا گردبرد 

 کليدي گانواژ

، فوالدشهر.فارس جیخل، گردشگری، بوستان برد تیظرفهای شهری، پارک

Abstract 
In this research, it was attempted to evaluate the Tourism 

Carrying Capacity in the Khaleej-Fars park of Foulad Shahr 

as one of the urban parks. The main purpose of this research 

is to compare the different types of tourist carrying capacity 

using the IUCN method and identify its weaknesses and 

strengths as a way to improve its management. Data was 

collected through field surveys, questionnaires, climatic 

statistics of Zarrin-Shahr Weather Station and experts' 

opinion. The results of using the IUCN guidelines showed 

that the Khaleej-Fars park with an area of 93000 square 

meters with a physical carrying capacity of 325872 people, 

has a real carrying capacity of 78183 people and an 

effective carrying capacity of 39091 people per year. Also, 

the service capacity of the park was more than the 

management carrying capacity. Therefore, before designing 

and implementing infrastructure and facilities in urban 

parks, it is recommended to estimate the effective carrying 

capacity firstly, and then designing and application of 

facilities in accordance with principles and in proportion to 

the capacity of the road. 
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 مقدمه

 طبیعی امکانات و ها قابلیت پایه بر غالباً گردشگری منابع

 ای عمده عامل حداقل یا و شدند ریزی پایه منطقه هر در موجود

 .شوند می محسوب تفرجگاه عنوان به محل یک تعیین برای
یکی از فضاهای سبز شهری نقشی  عنوان بهشهری  های پارک

 تفرجی برای شهروندان دارند های فرصتدر ایجاد  بدیل بی
(Shing&Marafa, 2006: 27) .سو یکشهری از  های پارک 

شهری و دستیابی  زیست محیطنقش مؤثری در باال بردن کیفیت 
در صورت استفاده  به اهداف توسعه پایدار داشته و از سوی دیگر

محسوب  ها شهرداریبهینه، منبع درآمد اقتصادی ارزشمندی برای 
و  ها مکانمدیریت این  ،(. لذاManlun, 2003:18) شوند می

مشی صحیح جهت حفظ کیفیت و دستیابی به ارائه برنامه و خط
 .(Saeednia, 2004:35ناپذیر است )امری اجتناب ها آناهداف 

زافزون جمعیت در نواحی شهری و استفاده افزایش رو ،بنابراین
یکی از مناطق تفرجی، مستلزم  عنوان بهشهری  های پارکاز 
ظرفیت برد گردشگری، در  ازجملهراهکارهای مناسبی  کارگیری به

مفهوم  .باشد می زیست محیطراستای کاهش اثرات گردشگری بر 
 وحش شناسی و مدیریت حیات ومب نهیدر زمظرفیت برد در ابتدا 

توانند در یک  ایجاد گردید و برای تعیین شمار جانورانی که می
که اثرات نامطلوب زیستی یا  زیستگاه زندگی نمایند بدون این

منظور رفع  به ازآن پسبه وجود آمد؛ و  شناختی رخ دهد بوم
های ناشی از افزایش شمار بازدیدکنندگان و مدیریت  نگرانی
 ,Dearlove & Molinaroقرار گرفت ) مورداستفادهها،  پارک

2010:16.) 

در این ریزی برنامه مفهوم، جهتیک عنوان بهظرفیت برد 
صورت  و به (Saveriades, 2000:22)آید می به شمارمناطق 

 Santoی آن ممکن است تغییر کند ) یک مفهوم پویا نتیجه

Lobo et al., 2013: 31).  ،صحیح طور به برد تیظرف اگرلذا 

-برنامه بر اساس آن توانمی گیرد، قرار دمحاسبهمور استاندارد و

 Simon et)گردشگری اتخاذ نمود  نهیدر زم تریریزی مناسب

al., 2004). در مناسب وری بهره و استفاده اهمیت به توجه با( 

 طبیعی های زیبایی حفظ ، بازیست محیط منابع از برد( ظرفیت حد

)عرضه( برای  منابع قابلیت )تقاضا( و فراغت نیازهای ارزیابی آن،
 ضروری امری مناسب، گردشگری های فرصت آوردن فراهم

 نقش از ،ها تفرجگاه ریزیطرح در امر این که طوری به .است

 را تفرج برای الزم های فرصت و بوده برخوردار مهمی و اساسی

 وجود به منابع، روی کنندگان استفاده تأثیرات حداقل برحسب

  (.24. ص:1381رضائی، و )نهرلی آورد می
 

 ن جهانی گردشگری، ظرفیت برد شاملبر طبق تعریف سازما
 توانند از یک مقصد گردشگری که میحداکثر شمار افرادی است 

 تخریب محیط فیزیکی، شرایط اقتصادی، ایجادبازدید کنند، بدون 
 در کیفیت رضایت پذیرش غیرقابلاجتماعی، فرهنگی و کاهش 

 (.WorldTourismOrganization, 2013) شوندبازدیدکنندگان 
 زیست، تنها  گردشگری بر روی محیطهای  اثرات ناشی از طرح 

 بر میزانشود، بلکه  وجب اختالل در منابع طبیعی و فرهنگی نمی
 ذار خواهد بود. در این میان پرسشی گردشگران نیز اثرگ تجربه

 توان با حداکثر کردن میزان تجربه مهم این است که چگونه می
 زیست به حداقل رساند؟ ر روی محیطرا ب  ر، اثرات آنگردشگ

 بهینه ظرفیت بردپاسخ به این پرسش از طریق بررسی و تعیین 
 Zhong et)باشد  می پذیر امکانی گردشگری،  برای یک منطقه

al. 2011:23).  
 عنصر دوبرد  ظرفیت برای توریسم، توسعه ریزی برنامه در
 که ای تجربه یفیتمعنی ک به رفتاری عنصر یعنی اصلی

 عنصر و آورند می به دست گردشگری ناحیه از بازدیدکنندگان
 ناحیه فیزیکی و طبیعی کیفیت کننده مشخصکه  بیوفیزیکی

 گرفته نظر در ،باشد می گردشگران رفتار به توجه با گردشگری،
 اتحادیه توسط شده معرفی شناسی درروش اساس، اینبر .شود می

 برد ظرفیت برآورد برای طبیعی منابع و طبیعت از جهانی حفاظت
 برد ظرفیت نوع سه مقاصد گردشگری برای طبیعی نواحی

 موردتوجه (Ecc) 3مؤثر و (Rcc) 2واقعی (،Pcc) 1فیزیکی
 .(1386:24 ،دیگران و )طبیبیان است قرارگرفته

مختص  نکه ظرفیت برد هر منطقه فقطبنابراین با توجه به ای
، لذا یابد میمکان به مکان دیگر تغییر همان منطقه بوده و از یک 
ظرفیت برد گردشگری بوستان  ه استدر این پژوهش سعی گردید

شهری  های پارکیکی از  عنوان بهفوالدشهر  فارس خلیج
هدف اصلی این تحقیق مقایسه انواع قرار گیرد.  موردبررسی

 و شناسایی (IUCN)ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روش 
راهکاری جهت بهبود مدیریت آن  عنوان بهقوت آن نقاط ضعف و 

 کیفیت ارتقای جهت در تواند می ظرفیت برد چراکه. باشد می
 ریزی برنامه همچنینو  فارس خلیجگردشگری بوستان  امکانات
 پارک تسهیالت و منابع بر فشار کاهش منظور به مدیریتی

 .گیرد قرار مرتبط های سازمان مورداستفاده
 

                                                      
1. Physical Carrying Capacity 
2. Real Carrying Capacity 
3. Effective Carrying Capacity 
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 مبانی نظری
شناسی و مدیریت  بوم نهیدر زممفهوم ظرفیت برد در ابتدا 

وحش ایجاد گردید و برای تعیین شمار جانورانی که  حیات
که اثرات  توانند در یک زیستگاه زندگی نمایند بدون این می

 ازآن پسو  شناختی رخ دهد، به وجود آمد نامطلوب زیستی یا بوم
شمار بازدیدکنندگان و های ناشی از افزایش  منظور رفع نگرانی به

 & Dearlove) قرار گرفت مورداستفادهها،  مدیریت پارک

Molinaro, 2010). 
سرزمین، ماهیت،  های ویژگیمفهوم ظرفیت برد تابعی از 

کیفیت و میزان عرضه و تقاضا به منابع در یک پهنه مدیریتی 
آستانه تغییرات که مقبولیت آن تابعی از  درنهایتکه  باشد می

ها و الگوهای رفتاری و عملکرد و فرایند اکوسیستم ماهیت،
 تواند می، باشد میبرداران وران و بهرهمدیریتی بهره های ارزش
برآورد ظرفیت برد را معادل تعداد  های شیوهو  ها رهیافتتنوع 
-گیری از روشبرای مدیریت سرزمین با بهره ریزی برنامهموارد 

ت برد دانست )طبیبیان و و رایج برآورد ظرفی شده شناختههای 
های مختلفی  روش ،ظرفیت برددر برآورد (. 19 :1386دیگران، 

، دستورالعمل پیشنهادی شده ارائهوجود دارد که معتبرترین روش 
و از عی دارند توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبی

سوی دیگر در صورت استفاده بهینه منبع درآمد اقتصادی برای 
ها و مدیریت این مکان ،رو ازایند. نشوها محسوب مییشهردار

صحیح جهت حفظ کیفیت  های گذاری سیاستها و مشیارائه خط
ناپذیر است ها امری اجتنابو دستیابی به اهداف آن

(Saeednia, 2004). 
 موردبررسیظرفیت برد گردشگری در مطالعات مختلفی  

 ظرفیت بردی قایسهبه م توان میآن  ازجملهکه  است قرارگرفته
اشاره داشت  IUCNبا استفاده از روش مؤثر فیزیکی، واقعی و 

ظرفیت برد گردشگری  تعیین(، 1396)شیرانی سرمازه و دیگران، 
میانکاله  وحش حیاتثر پناهگاه ؤدر سه سطح فیزیکی، واقعی و م

فیزیکی، واقعی و  ظرفیت بردتعیین  (،1391، دیگران)تیرافکن و 
قامتی چاهو واقع در زون تفرج متمرکز منطقه مجتمع ا مؤثر

 ظرفیت برد( و بررسی 1389، دیگرانشده گنو )پرورش و  حفاظت
حرا رود گز )پرورش و    المللی بینفعالیت قایقرانی در تاالب 

تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق ، (1389، دیگران
ن (، تعیی1390، دیگرانو  پور حسن) کویری و بیابانی ایران

بوستان در شهر قم )پوریزدی و  4گردشگری در  ظرفیت برد
 آباد عباس (، تعیین ظرفیت برد فیزیکی و واقعی دره1392ملکیان، 

 فیمعر و رسیبر(، 1386، دیگرانان )طبیبیان و همد نامه گنج
و )مجنونیان و میراب مانگر های جنگل هی درتفرجگا دبر ظرفیت
پارک ملی ترمسوس در  ثرمؤو تعیین ظرفیت برد  (1381زاده، 

 باشند میمواردی  ازجمله (Sayan & Atik, 2011)جنوب ترکیه 

 .شدند قرارگرفته موردبررسیکه 

 روش تحقیق

 موردمطالعهي  محدوده
کیلومتری جنوب غرب اصفهان و  20فوالدشهر در شهرستان 

این  .است شده واقعکیلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان  11
در جهت و متر از سطح دریا  1800تا  1620ن شهر با ارتفاع بی

از شمال به  . فوالدشهرجنوب شرقی ـ شمال غربی قرار دارد
و اراضی  آهن ذوباز جنوب به کارخانه ، شهرستان فالورجان

از شرق به کوه نمتک و از غرب به رشته پنجه محدود  ،شهر زرین
ی وروددر  فارس خلیجبوستان با توجه به قرارگیری  گردد.می

ی مسافربری، مورد استقبال عموم شهرستان و در مجاورت پایانه
این بوستان امکاناتی نظیر ی  در محوطهگیرد. مردم قرار می

، تلویزیون سوپرمارکتکودکان،  بازی زمینآالچیق، نیمکت، 
های  سرویسو  سردکن آب، ویک یباربوسایل ورزشی، شهری، 
ی این ها قابلیتها و ایجاد گردیده است. امکانات، فضا بهداشتی

صحیح  ریزی برنامهبوستان منجر به تقاضای تفرجی باال و عدم 
تعداد  ظرفیت بردجهت مدیریت تعداد بازدیدکنندگان و 

 گردشگران این پارک شده است.
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 یشناس روش
 ازنظرپژوهش حاضر به لحاظ روش و ماهیت کار توصیفی و 

 کارگیری بهبتدا با ا این پژوهش، در .باشد میهدف کاربردی 
دستورالعمل پیشنهادی توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و 

 فارس خلیجگردشگری بوستان  ظرفیت بردبرآورد ، به منابع طبیعی
فیزیکی،  ظرفیت بردسه نوع  و سپس با مقایسه است شده پرداخته

جهت بهبود وضع مدیریت  راهکارها و پیشنهادهایی مؤثرواقعی و 
جهت  اطالعات الزماست.  شده ارائه موردمطالعهتان کنونی بوس

آمار  ،نامه پرسش، با استفاده از مطالعات میدانی انجام این تحقیق
، شهرداری و اطالعات اداره کل هواشناسی استان اصفهان

آوری و مورد  جمعشهرستان فوالدشهر و فضای سبز شهری 
 است.  قرارگرفتهارزیابی 

ستای انجام این تحقیق در بهار و ها در رانامهتوزیع پرسش
کسب اطالعات الزم در انجام گرفت.  1396تابستان سال 

 سؤال 21تعداد به  یا پرسشنامهاز طریق  ظرفیت برد ی محاسبه
طرح سؤاالت نیز بر اساس معیارهای منتخب در  صورت پذیرفت.

 جالیری،(، )1396تحقیقات قبلی )شیرانی سرمازه و دیگران، 
( مصاحبه با 1386شورچه، (، )1392، زدی و ملکیانپوری(، )1393

ی گردشگری و کارشناسان منطقه در رابطه با عوامل محدودکننده
ترین ایستگاه سینوپتیک نزدیک وهوا شناسی آبی گزارش مطالعه

 .ه شد( صورت گرفتشهر زرینهواشناسی به منطقه )ایستگاه 
یکدیگر، طول بازدیدکنندگان با  از قبیل حداقل فاصله سؤاالتی

در پارک، میزان رضایت افراد از  بازدیدکنندگاناستقرار  زمان مدت

پرسشنامه  مطرح شد. نامه پرسشامکانات و امنیت پارک و ... در 
در بهار و از بازدیدکنندگان  نفر 100ن فی میادکامالً تصا صورت به

 پایایی چنین همید. دیع گرزتودر منطقه  1396تابستان سال 
  spss17 افزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط نرمنامه  پرسش

نامه با جامعه  که میزان این ضریب برای پرسش محاسبه گردید
 دهد میکه این نشان ه است برآورد گردید 848/0نفری  100آماری 

و جهت بررسی  باشند می برخوردارها از پایایی باالیی پرسشنامه
های  دادهاین تحقیق جهت انجام  هستند.آماری تحقیق مناسب 

فضای مطلوب  ،بوستاندر روابط شامل: مساحت  موردنیاز
طول زمان بازدید،  بودن محل، استفاده قابل زمان مدت جایی، جابه

با استفاده از آمار و  و نیروی انسانیی اقلیمی  عوامل محدودکننده
، شهرداری و اطالعات اداره کل هواشناسی استان اصفهان

و مطالعات میدانی فضای سبز شهری  و ها پارکسازمان 
 آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع

 فیزیکی ظرفیت برد
فیزیکی به حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که در  ظرفیت برد

توانند حضور فیزیکی داشته باشند،  و مکان معین می زمان یک
شود )طبیبیان و  محاسبه می (1) شود که بر اساس رابطهگفته می

  ، 1است در رابطه  ذکر قابل. (1386،اندیگر
A مساحت کل

مقدار فضایی که هر بازدیدکننده نیاز دارد  V/a، تفرجیهای  پهنه
های  جا شود و تداخلی با سایر پدیده راحتی در آن جابه تا به

 Rfفیزیکی یا سایر افراد نداشته باشد.
تعداد بازدید روزانه از یک  

فوالدشهر شهرستان در فارس جیخل بوستان تیموقع .1 شکل
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شود: ساس محاسبه میمکان گردشگری است، که بر این ا

 ظرفیت برد فیزیکیمحاسبه .1رابطه

موردنیاز فضای مقدار دانستن به فیزیکی برد ظرفیت برآورد در
زمینه این در شده انجام مطالعات . بررسیهستیمنیازمند  فرد هر

مناطق گردشگری در کنندگان استفاده تعداد که دهد می نشان

است شده برآورد هکتار هر در نفر  5000 تا 1000 شهری
(.1998 الوسون، و ( )باوی1)جدول 

 با ویژگی منطقه تفرجگاهی کنندگان استفادهارتباط تراکم و شمار .1جدول 

 ویژگی  منطقه )در هر هکتار(کنندگان استفادهشمار  تراکم

 ارتباط با طبیعت 5کمتر از  بسيار کم

 فضای وسیع و باز 5 – 50 کم

 فضای خلوت تا شلوغ 40 - 300 سطمتو

 (شهری درون غالباًبسیار شلوغ ) 1000 - 5000 زیاد

 برد واقعی  ظرفیت
حداکثر تعداد بازدیدکنندگان  واقعی عبارت است از ظرفیت برد

از یک مکان گردشگری که با توجه به عوامل محدودکننده که 
رفیت برد این عوامل بر ظ تأثیرناشی از شرایط ویژه آن مکان و 

 آورند عملتا از آن مکان بازدید به  هستند باشد، مجاز فیزیکی می
(. البته باید در نظر داشت عوامل 1390، دیگران)علیزاده و 

تواند مختص به همان منطقه  محدودکننده هر منطقه فقط می
 عامل منطقه یک در سیل ،مثال برای (.1388باشد )قنبری نسب، 

 وجود تهدید این دیگر منطقه در که لیدرحا باشد می محدودکننده
 کامالً محدودکننده عوامل ،دیگر عبارت به(. 1386 شورچه،)ردندا

 در. دارد بستگی منطقه هر مشخص های ویژگی و شرایط به
آمار اقلیمی  با توجه به محدودکننده عوامل موردمطالعه منطقه
 شامل (شهر زرینترین ایستگاه سینوپتیک هواشناسی ) نزدیک

 ، تعدادگردوغباربارانی، تعداد روزهای همراه با  روزهای دادتع
درجه، تعداد روزهای با دمای کمتر از  30بیش از  دمای با روزهای

 باشددرجه، ساعات آفتابی شدید و تعداد روزهای یخبندان می 10
 2( در جدول 1395ساالنه )آمار سال  صورت بهکه آمار آن 

 2 واقعی با کمک رابطه بردظرفیت   محاسبهو  است شده مشخص
 است:  شده گرفتهصورت 

 یواقع ظرفیت بردمحاسبه .2رابطه

 صورت بهیک عامل محدودکننده است و  Cf ،2رابطه  در
بیان   3 رابطه صورت به 2 گردد. بنابراین رابطه درصد بیان می

 :شودمی

 محاسبه عامل محدودکننده.3رابطه

Cfصورت کاهنده عمل  به ها ضرایب محدودیتی بوده و
مقدار  Mمحدودکننده یک متغیر و  مقدار mآن کنند،که در  می

ظرفیت جهت به دست آوردن  درنهایتو  باشد کل یک متغیر می

ها در  واقعی، پس از به دست آوردن عوامل محدودکننده، آن برد
 :شدندجایگزین  4 رابطه
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 یواقع ظرفیت بردمحاسبه .4رابطه

 

 ی مطالعاتی در محدوده محدودکنندهعوامل آمار .2 جدول

 ایام سال
 روزهاي تعداد

  بارانی

تعداد روزهاي 

  گردوغبارهمراه با 

 روزهاي تعداد

بيش از  دماي با

 درجه 30

تعداد روزهاي 

با دماي کمتر از 

 درجه 10

ساعات آفتابی 

 شدید
 تعداد روزهاي یخبندان 

 2 7/258 24 0 0 4 فروردین

 0 8/293 3 6   0 3 اردیبهشت

 0 379 0 30 3 4 خرداد

 0 9/350 0 30 0 7 تیر

 0 9/352 0 31 11 4 مرداد

 0 8/305 0 24 13 0 شهریور

 0 7/271 3 9 17 0 مهر

 0 2/224 26 0 0 0 آبان

 23 5/244 29 0 1 0 آذر

 22 4/214 30 0 2 0 دی

 17 7/256 30 0 1 3 بهمن

 0 2/249 29 0 0 10 اسفند

 64 8/3401 174 130 48 35 مجموع

.استان اصفهان یاداره کل هواشناس:  مأخذ  

 مؤثرظرفیت برد 
به حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان که مدیریت 

 ظرفیت بردپایدار دارد،  صورت بهموجودی توانمندی اداره آن را 
های مدیریتی شامل مجموعه  شود. توانمندی می نامیده مؤثر

ریت یک منطقه برای رسیدن به اهداف و شرایطی است که مدی

 .شود محاسبه می 5 رابطه صورت بهدارد و  موردنیازعملکردهای 
متغیرهای فراوانی دخالت دارند،  ها توانمندیدر برآورد کمی این 

، قوانین، تسهیالت ها مشی خطو  ها گذاری سیاستاز  توان میکه 
)طبیبیان و برد نام  موردنیاززیربنایی، تجهیزات و نیروی انسانی 

 .  (1386، دیگران

 
 مؤثر ظرفیت بردمحاسبه .5رابطه

 

 

 مؤثر ظرفیت بردمحاسبه .6رابطه

 
Imcدر این رابطه 

یت ظرف Amcوآل  ظرفیت مدیریت ایده 
 دهد. مدیریت موجود را نشان می

 ظرفیت برد خدماتی
یکی  عنوان بهنیز  موجود در پارک و خدمات  ظرفیت امکانات

 ظرفیت ،باشد. لذا مطرح می های ظرفیت برد مؤثر از زیرمجموعه
 شده محاسبهخدماتی جهت تعیین حداکثر ظرفیت برد مؤثر  برد

پارک، دست آوردن ظرفیت خدماتی موجود در ه ب منظور به .است

رک پا و امکانات رفاهی هاشاخصبه  طابتدا اطالعات مربو
. است آمده دست بهنیز ظرفیت هر یک سپس  و است محدودشده

تعداد آالچیق، تعداد نیمکت، تعداد  طه با امکاناتی مانندبدر را
خدماتی در  ظرفیت عنوان بهها آن ظرفیتوسایل بدنسازی و غیره 

)شیرانی  7استفاده از رابطه . در آخر با است شده گرفتهنظر 
 محاسبه گردید. پارک ظرفیت خدماتی( 1396، سرمازه
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 پارک محاسبه ظرفیت خدماتی.7رابطه    

 ها یافته

 فيزیکی ظرفيت برد
 موردمطالعهاقامت افراد در بوستان  زمان مدتبر اساس بررسی 

ساعت به 5/2میانگین طول مدت بازدید  از طریق پرسشنامه،
 1000 یعنی تراکم حداقل مطالعه، این (. در2دست آمد )شکل 

 است. شده گرفته در نظر  هکتار هر در نفر

 

 

 

 

 
 

  موردمطالعهبوستان  در  افراد حضور زمان مدت .2شکل 

با دانستن  موردمطالعهظرفیت برد فیزیکی بوستان  ،درنهایت
 10( و با در نظر گرفتن مترمربع 93000مساحت بوستان )

 صورت بهبرای هر فرد و قابلیت استفاده  موردنیازمترمربع فضای 

هر بازدید  زمان مدتمیانگین  ساعت( و محاسبه 24) روزی هشبان
 حاصل گردید.طبق مراحل زیر )بر اساس پرسشنامه( 

 

 

 
 

 
 ظرفیت برد فیزیکیمحاسبه  .8رابطه

 

 ظرفيت برد واقعی
  های عوامل محدودکننده واقعی، داده ظرفیت برد  جهت محاسبه

به دست آمد.  اقلیمی از اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
استفاده گردید. الزم به  ،1قلیمی ساالنه جدول بنابراین از آمار ا

با توجه به قرارگیری این بوستان در محدوده  که ذکر است
 عوامل اکولوژیکی و زیستی نظیر خاک و پوشش گیاهی  شهری،

 

 
تر ظرفیت  محاسبه دقیق منظور به. کنند نمیمحدودیتی ایجاد 

که در یک   ( عوامل محدودکننده1جدول )اساس برد واقعی، بر 
مجموع عوامل  ،درنهایت ومشخص  ند،پوشانی داشت هم باهمماه 

تغییر  ،3جدول  صورت به ،1ی موجود در جدول  محدودکننده
  .یافت
 

مجموع عوامل محدودکننده گردشگری .3جدول   

 عوامل محدودکننده مجموع

35 

48 

130 

174 

8/3401  

155 

2 

 تعداد روزهای بارندگی
گردوخاکبا  همراهتعداد روزهای   

 درجه 30تعداد روز با دمای بیش از 
 درجه10تعداد روز با دمای کمتر از 
 مجموع ساعات آفتابی

 مجموع ساعات آفتابی شدید
 تعداد روزهای یخبندان

 



  عامل محدودیت بارندگی
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بر اساس محاسبات انجام شده محدودیت روزهاي بارانی در 

.است آمده دست به%  5/9معادل  فارس خلیجبوستان 

 محدودیت روزهای بارانیمحاسبه .9رابطه

  یگردوخاکعامل محدودیت روزهاي 
محدودیت روزهای همراه با  ،شده انجامبر اساس محاسبات 

 آمده دست به% 1/13معادل  فارس خلیجدر بوستان  گردوخاک
.است

گردوخاکمحدودیت روزهای همراه با محاسبه .10رابطه  

  درجه 30عامل محدودیت دماي بيش از 
مبنی بر بررسی آمار اقلیمی ساالنه )ایستگاه سینوپتیک 

 30( محدودیت روزهای با دمای بیش از شهر زرینهواشناسی 
 است. آمده دست به% 6/35درجه 

 درجه 30ت روزهای با دمای بیش از محدودیمحاسبه .11رابطه

  درجه 10عامل محدودیت دماي کمتر از 
بر اساس آمار اقلیمی ساالنه )ایستگاه سینوپتیک هواشناسی 

.است آمده دست به % 6/47درجه  10( محدودیت روزهای با دمای کمتر از شهر زرین

 درجه 10از محدودیت روزهای با دمای کمتر محاسبه  .12رابطه

  عامل محدودیت ساعات آفتابی شدید
ساعاتی که به دلیل تابش شدید خورشید، شرایط  ،در این بخش

نامساعدی برای حضور افراد وجود دارد محاسبه گردید. بر اساس 
 8/3401آمار ایستگاه هواشناسی، مجموع کل ساعات آفتابی 

(. 1395استان اصفهان، ساعت در سال است )اداره کل هواشناسی 
محدودیت تعداد ساعات آفتابی شدید در پوشانی هم با توجه به

با روزهایی که دمای هوا تیر، مرداد و شهریور خرداد، های  ماه

درجه است، لذا محدودیت تعداد ساعات آفتابی شدید  30بیش از 
منظور گردید که برای محاسبه آن نیاز به  ماه اردیبهشتفقط برای 

اردیبهشت در  16تا  11از ساعت  وشدید خورشید است تابش 
ساعت آفتابی شدید بوده  155که در این ماه  شود مینظر گرفته 

 آمده دست به% 5/4است. بنابراین محدودیت ساعات آفتابی شدید 
 است.

 محدودیت ساعات آفتابی شدیدمحاسبه  .13رابطه

  عامل محدودیت یخبندان
پوشانی دارند، لذا محدودیت ناشی از  هوا و یخبندان باهم همدی و بهمن دو عامل دمای آذر، های  در ماه به اینکهبا توجه 
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ی ظرفیت  دی و بهمن( در محاسبهآذر، های  عامل یخبندان )ماه
محدودیت  شده انجامبر اساس محاسبات . برد واقعی وارد نگردید

 است. آمده دست به% 5/0روزهای یخبندان 

 محدودیت یخبندانمحاسبه .14رابطه

ظرفیت کننده و  نتایج حاصل از بررسی عوامل محدود پایان،در 
 ،4رابطه  واقعی در ظرفیت بردآوردن  به دستجهت  فیزیکی، برد

واقعی در  ظرفیت بردجایگزین گردید. با توجه به نتایج حاصله، 

ر در نف 78183نفر در روز و  2/214ی مطالعاتی معادل  محدوده
 است. آمده دست به سال

نفر در روز 

نفر در سال

 واقعی ظرفیت بردمحاسبه  .15رابطه

 ظرفيت برد مؤثر
های مدیریتی و  جهت برآورد ظرفیت برد مؤثر از توانمندی

و نفر  18آل  ظرفیت مدیریت ایده گردد. نیازهای آن استفاده می
اساس نظر کارشناسان حاصل  نفربر 9ظرفیت مدیریت موجود 

ی  محدوده. بر این اساس ظرفیت مدیریت در ه استگردید
نفر در سال   39091در روز و  نفر  107  معادل مطالعاتی

 است. آمده دست به

 مؤثر ظرفیت بردمحاسبه  .16رابطه

 ظرفيت برد خدماتی
 های موجود در ردن امکانات و شاخصآو آمده دست بهبرای 

های  ت و شاخصامکانا. ه استمیدانی صورت پذیرفت پیمایش پارک
 است. شده مطرح  ،4موجود نیز در جدول 

 فارس خلیجموجود در بوستان  های شاخصامکانات و .4 جدول
 ظرفيت تعداد شاخص

 1 35 وسایل ورزشی

 4 11 آالچيق

 2 105 نيمکت

 2 2 سردکن آب

 4 2 سرویس بهداشتی

 - 1 بوفه

 - 18 کيو باربی

 - 256 سطل زباله

 - 1 تلویزیون شهري
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براي به دست آوردن ظرفیت برد خدماتی، از رابطه 17، استفاده 
گردید. بر اساس نتایج به دست آمده ظرفیت برد خدماتی در پارك 

خدماتی ظرفیت بردمحاسبه  .17رابطه  

 مؤثرفیزیکی، واقعی و  ظرفیت برداختالف انواع  نیز ،3 شکل
ظرفیت دهد که بر این اساس  را نشان می موردمطالعهبوستان در 

مؤثر کمترین میزان را  ظرفیت بردن میزان و فیزیکی بیشتری برد
 اند. به خود اختصاص داده

فارس خلیج بوستان یگردشگر ساالنه برد تیظرف انواع. 3شکل

  گیرینتیجهبحث و 
 به  رسانیآسیب در عمده عاملی عنوان به انسانی های وری بهره

 در و گیرد قرار کنترل تحت گردشگری باید مناطق و هاپارک
 مؤثر تلقی اقدامی عنوان به تواندمی برد ظرفیت برآورد زمینه این
 طرح هر اجزای از یکی عنوان به برد ظرفیت بنابراین. شود

 مقاله این در .شود پذیرفته بازدیدی باید هایمکان در مدیریت
 و واقعی فیزیکی، برد ظرفیت نوع سه تعیین با گردید تا سعی
 برای اعتمادی ابلق کمی مبنای های شهری،پارک مؤثر

 در اختیار پایدار، توسعه راستای در ریزیبرنامه و گیری تصمیم
 جهت بررسی. گیرد قرار شهری هایپارک طراحان و ریزانبرنامه
 های موجود در ای منابع و زیرساخته ها و محدودیت قابلیت

 های، دادهشده گرفتهکار ه بر اساس روش ب موردمطالعه  محدوده
 زمان مدت بوستان،مساحت  شامل یادشدهروابط در  موردنیاز

 با استفاده از، آمار و اطالعات ذکرشدههای  و سایر داده بازدید

ها پارک سازمانشهرداری و اداره کل هواشناسی استان اصفهان، 
 آوری و  نامه و مطالعات میدانی جمع پرسشو فضای سبز شهری، 

 منطقه هر گردشگری برد ظرفیتمورد ارزیابی قرار گرفت. 
 دیگر متفاوت پارک به پارک یک از و بوده منطقه آن مختص

 اولین پارک یک وسعت است. پارک آن شرایط از متأثر که است
 اما، است پارک یک ظرفیت گردشگری بر مؤثر فاکتور

امکانات،  وضعیت همچنین و اقلیمی فیزیکی، های محدودیت
 برد ظرفیت خدمات، ارائه و مدیریت کیفیت و پارک تسهیالت

 وجود. دهدمی قرار تأثیرتحت  را پارک واقعی و فیزیکی
 منطقه یک از استفاده موجب تواندمینیز  مدیریتی هایتوانمندی

 آننتایج پژوهش حاکی از  .شود آن واقعی برد حد ظرفیت تا
 ت،مکاناا  توسعهبخش گردشگری و ک مدیریت ی است که

 برگیرد  ار میقرن اشگردگرر ختیاادر خدماتی که ت و تسهیال
 های توانمندیی تقااربا دی دارد و یازثیر أتش آن ظرفیت پذیر

خلیج فارس معادل 297 نفر در روز و 2851 نفر در سال می باشد.  

هم چنین الزم به ذکر است این پارك فاقد ساختار رسمی پارکینگ 
بوده و از خیابان هاي اطراف به عنوان پارکینگ استفاده می گردد.
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 داد.یش افزی آن را اشگردگرد ظرفیت بر توان میموجود  یتیمدیر
در هر نوع مقـصد  ظرفیت بردمحاسبه  دهدتحقیقات نشان می

هـای  ها و اولویت ها، ویژگی گردشـگری با توجه به قابلیت
اگرچه در  مثال  عنوان بهه متفاوت است. مـدیریتی آن منطق

از همان  فارس خلیجبوستان گردشگری  ظرفیت بردی  محاسبه
گنجنامـه در برآورد ظرفیت برد گردشگری دره کاررفته بهروش 

(، معبـد آناهیتـای کنگاور 1386دیگران، همـدان )طبیبیان و 
،  دیگرانو  پور حسن(، مناطق کویری )1386دیگران ، )شورچه و 

( 1392دیگران ، شده قیصری )شیخ و  ( و منطقه حفاظت1390
های آن با سایر تحقیقات در ، اما یکی از تفاوتاست شده استفاده

تحقیق ین در اباشد و ها میپوشانی محدودیتنظر گرفتن هم
، مؤثر، قعی، وافیزیکید ظرفیت برع انوابا تعیین تا ید دسعی گر

در  ریزی برنامهو  گیری تصمیمای بر اعتمادی قابلکمی ی مبنا
، در شهری درون های پارک گردشگری در ارتوسعه پایدی ستارا
د. در همین گیر ارقر طراحان پارک شهریو  ریزان برنامهر ختیاا

و  تفرجیهای  پس از شناسایی پهنهپژوهش حاضر در  ،راستا
ها در  ها جهت انجام تحقیق، از شاخص ی مساحت آن محاسبه

مه استفاده نمود و اطالعات منطقه نیز دخالت داده نا قالب پرسش
قرار گرفت.  مدنظری مدیریت کنونی منطقه  شد و همچنین نحوه

، 325872به ترتیب و خدماتی مؤثر و قعی ، وافیزیکید ظرفیت بر
نظر در با باشد که  می سالدر نفر  1040615 و 39091،  78183
ورد گردید و در زمان بازدید برآمؤثر  های محدودیتگرفتن 
 موردمطالعه بوستانو خدماتی مدیریتی  های توانمندی درنهایت

در  ید.دگرآورد برآن نیز  مؤثر دظرفیت برو  درآمدکمی  صورت به
قلیمی و افیزیکی  های محدودیتو یط اشر، موردمطالعه بوستان

و یط اند با توجه به شرارگذ میثیر أتده از آن ستفااکه بر 
محاسبه شد.  شهرینوپتیک زرینایستگاه سقلیمی ا های محدودیت

ت، مکاناا  توسعهبخش گردشگری و مدیریت یک  ،ینابنابر
بر گیرد  ار میقران شگردگرر ختیادر اخدماتی که ت و تسهیال

 های توانمندیی تقااربا دی دارد و یازثیر أتش آن ظرفیت پذیر
 داد.یش افزی آن را اشگردگرد ظرفیت بر توان میموجود  یتیمدیر

 صورت بهافراد  نامه اکثریت بر اساس نتایج حاصل از پرسش
خانوادگی و با استفاده از خودروی شخصی از این بوستان استفاده 

. بررسی پاسخ افراد بیانگر این است که اکثریت افراد کنند می

تراکم ازدحام موجود در این بوستان را متناسب با ظرفیت آن 
ها از امکانات، امنیت، آنمیزان رضایت ، چنیندانند. همنمی

 مؤیدکه این مهم  باشدکنترل و نظافت آن در حد متوسط می
کاهش ظرفیت برد مدیریتی  درنتیجهکمبود نیروی انسانی و 

ریزان، ضروری است از سوی برنامه ،باشد. لذا( آن میمؤثر)
ای جهت مدیریت افراد در نظر گرفته ریزی صحیح و فشردهبرنامه
مؤثر  ظرفیت بردبیش از  خدماتی ظرفیت برد که ازآنجاییشود. 

بیش از توان  منطقهگردد سطح استفاده از  باشد، سبب می آن می
 آن صورت گیرد و حاکی از اینمؤثر مدیریتی و ظرفیت برد 

این در  پارکریزی و طراحی مهندسی  است که برنامه مطلب
تناسب باشد. این عدم  آن نمیمؤثر  ظرفیت بردمتناسب با  بوستان

از  ازحد بیشی  موجب استفاده ظرفیت بردمیان امکانات موجود و 
 گردد. سوی بازدیدکنندگان می

توانمندی مدیریتی که دهد مطالعات نشان می، درمجموع
شهری  های پارکدر ظرفیت برد گردشگری  بسزاییپارک، نقش 

 های پارکدارد و بیشترین محدودیت را در استفاده بهینه از 
با توجه به (. 1392نماید )پوریزدی و ملیکان، د میشهری ایجا

نفر بازدیدکننده  1040615 آمده دست بهخدماتی  ظرفیت برداینکه 
نتیجه گرفت که از منظر امکانات  توان میباشد، در پارک می

به افراد خدمات ارائه  شده استفادهخدماتی، پارک بیش از ظرفیت 
 دهد.می

 راهکارها
ها و  ش از طراحی و اجرای زیرساختگردد پی پیشنهاد می

، ابتدا اقدام به برآورد های شهریدر پارکامکانات گردشگری 
بر امکانات  کارگیری بهو  گردد و طراحی آنمؤثر  ظرفیت برد

وضعیت  چراکهد؛ اجرا گرد ظرفیت بردمتناسب با اساس اصول و 
امکانات و خدمات رفاهی موجود، ظرفیت برد فیزیکی و واقعی را 

مدیریت پارک و امکانات  ،دهد. بنابراینقرار می تأثیریز تحت ن
 و ارتقا ردموجود، بر ظرفیت برد یک پارک اثر بسزایی دا

؛ گردد میوجب افزایش ظرفیت برد آن های مدیریتی متوانمندی
، فارس خلیجافزایش نیروی انسانی در بوستان  در همین راستا،

 پذیرش آن گردد. تواند تا حدودی باعث افزایش ظرفیتمی
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