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نقش توسعه پایدار توریسم در مناطق حفاظت شده(مطالعه موردی:منطقه سبالن در
استان اردبیل)
شهناز پارساجو
گروه آلودگی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،اردبیل  ،ایران
فاطمه ناصحی
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گروه آلودگی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران
چکیده
تخریب محیطزیست اکثراً ناشی از استفاده بی رویه از زمین حاصل میشود .در دهههاي اخیر به دنبال افزایش گردشگري در
طبیعت (اکوتوریسم) و عدم توجه به توان سرزمین و ظرفیت برد مناطق مقصد گردشگري مشکالت عدیدهاي براي این مناطق به
وجود آمده است .مناطق حفاظتشده از جمله مقاصد گردشگري محصول میشوند که با داشتن پتانسیل باال ،صدمات فراوانی را
نیز متحمل می شوند .ارزیابی توان سرزمین و پهنه بندي آن براي پذیرش گردشگر در کنار برآورد ظرفیت برد این پهنهها میتواند
کمک شایانی به مدیریت و حفظ این مناطق نماید .این روش یک راه حل پیشگیرانه در جهت توسعه پایدار به حساب میآید .در
این مطالعه در راستاي بررسی توسعه پایدار توریسم در مناطق حفاظتشده ،اقدام به ارزیابی توان و ظرفیت برد منطقه حفاظتشده
سبالن در غرب استان اردبیل گردید .بدین منظور از مدل گردشگري مخدوم براي ارزیابی توان منطقه و نیز از روش اتحادیه جهانی
حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( )IUCNبراي برآورد ظرفیت برد فیزیکی ،واقعی و موثر محدوده مورد نظر استفاده شد .نتایج
این پژوهش نشان داد که منطقه مورد مطالعه براي هر دو طبقه گردشگري گسترده داراي توان میباشد .همچنین ظرفیت برد
فیزیکی منطقه  08008نفر در روز ،ظرفیت برد واقعی برابر با  0898نفر در روز و ظرفیت برد موثر نیز برابر با  98نفر در روز
محاسبه گردید .با مقایسه ظرفیت پایه موجود در منطقه با مقدار به دست آمده از دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و
منابع طبیعی می توان نتیجه گرفت که در منطقه میزان گردشگري بیشتر از ظرفیت برد مجاز میباشد.و پیشنهاد می شود براي دقیق
تر نمودن روش  IUCNدر برآورد ضزفیت برد مناطق گردشگري از روش هاي دیگر مانند ارزیابی چرخه حیات ( )LCAو
همچنین براي واقعی نمودن برآورد ظرفیت هاي برد اجتمائی ،اقتصادي و روانی نیز استفاده شود.

واژه های كلیدی :اکوتوریسم ،ظرفیت برد ،ارزیابی توان ،روش  ،IUCNمنطقه اثر طبیعی ملی سبالن.

 -7نویسنده مسئول

Email:Fnasehi86@yahoo.com
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مقدمه

گردشگري و گذران اوقات فراغت به شیوهاي جدید ،پدیدهاي پیامدي و همزمان جزء جداییناپذیر جامعه صنعتی و
حلقهاي مهم در باز تولید آن است (مومنی .)7901 ،امروزه با وجود  18درصد جمعیت فقیر در نواحی روستایی دنیا ،به
ویژه کشورهاي در حال توسعه ،بیشترین مقاصد توریستی به خاطر دارا بودن (پاركهاي ملی ،مناطق جنگلی ،کوهها،
دریاچهها مکانهاي سنتی و غیره عموماً متعلق به همین نواحی است ( .)Jenny and Michael, 2003گردشگري
یا توریسم واژهاي است فرانسوي که از ریشه «تور» گرفته شده است .تور در زبان فرانسه به معانی ،حرکت دورانی
(چرخش) پیمودن ،طی کردن پیرامون ،سیر کردن و گردش نمودن .به عبارت دیگر توریسم یا گردشگري ،مسافرت به
منظور تفریح و لذت است و گردشگر یا توریست کسی است که براي لذت بردن مسافرت میکند (اسدیان.)7927 ،
گردشگري شامل پدیدهها و روابط حاصل از تعامل توریستها ،عرضهکنندگان و فروشندگان محصوالت توریستی،
دولتها و جوامع میزبان در فرایند جذب و پذیرایی از توریستها میباشد ( .)Mcintosh, 1995گردشگري یا
صنعت گردشگري از سال  7288دچار تحول عظیمی شد که برخی آن را انقالب گردشگري میدانند .این تحول منجر به
بروز و بلوغ گردشگري انبوه شده است .در حال حاضر گردشگري فعالیتی قدرتمند و حرفهاي بزرگ در سطح جهان
است (جعفري و پیام .)7912 ،اکوتوریسم پدیدهاي مدرن است که انگیزه اصلی آن گردشگري ،مشاهده و لذت از
طبیعت و پدیدهها و چشماندازهاي طبیعی و فرهنگی بوده و از آن میتوان به عنوان یکی از منابع جدید درآمد در
راستاي توسعه پایدار نام برد (اسدیان .)7927 ،از اواسط دهه ، 1980طبیعت گردي ستون اصلی کشورهاي توسعهیافته
و در حال توسعه را تشکیل میدهد (فنل .)7908 ،به همین دلیل سال  2002میالدي به سال بینالمللی اکوتوریسم
معرفی گردیده است که این نام گویاي اهمیت جهانی اکوتوریسم در ابعاد محیطزیستی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي
است .اتخاذ این تصمیم از سوي سازمان ملل متحد حاکی از اهمیتی است که این سازمان به توسعه توریسم به عنوان یک
نیروي اجتماعی ،اقتصادي در سطح جهان قائل است (نیازمند .)7907 ،کشور ایران که میتوان آن را کشور چهار فصل
نامید ،جزو ده کشور برتر جهان در زمینه جاذبههاي گردشگري میباشد (فنل .)7908 ،همچنین ایران از نظر جاذبههاي
اکوتوریستی و تنوع اقلیمی جز پنج کشور برتر دنیاست (حاجی پروانه .)7901،بر اساس تقسیمبندي سازمان حفاظت
محیط زیست ،مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان که شامل پارکهاي ملی ،مناطق حفاظتشده ،پناهگاه حیات
وحش و آثار طبیعی ملی از مهمترین پتانسیلهاي موجود طبیعت گردي می باشند .در این اثنا توجه به ظرفیت تحمل
نواحی طبیعی اهمیت ویژه اي دارد ،با وجود جوان بودن اکوتوریسم ،مصادیق فراوانی از سوء مدیریت ،فقدان برنامهریزي
و بیتوجهی به ظرفیت تحمل نواحی اکوتوریستی وجود دارد) .) McCool and Lime, 2001به همین منظور
مطالعات بررسی ظرفیت برد اکووتوریسمی صورت پذیرد .منظور از ظرفیت برد یک منطقه توریستی ،تعداد توریستهایی
است که آن منطقه می تواند در یک طول زمانی معین (روز ،ماه ،فصل یا سال) بپذیرد .این ظرفیت به وسعت و توپوگرافی
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منطقه ،نوع خاك ،نحوه ي رفتار جانوري ،میزان و کیفیت تسهیالت توریستی بستگی دارد .برقراري توازن مطلوب بین
قابلیت تفرجگاهی یک منبع به عنوان یکی از کارکردهاي مهم منابع محیطزیست و میزان استفاده مراجعین از آنها امري
بسیار مهم بوده و بر اساس برنامهریزيهاي سیستمی تفرجگاههاي شهري و حومه را تشکیل میدهد تا در ابتدا از ایجاد
آشفتگی بوم شناختی این مناطق جلوگیري شود و در ادامه بهرهبرداري مداوم و بهینه از آنها امکانپذیر گردد (مخدوم،
 .)7919فعالیت گردشگري سهم بسیار باالیی در ایجاد ترافیک جادهاي ،هوایی و مصرف انرژي دارد .به عالوه اینکه
باعث تشدید گازهاي گلخانهاي و تولید مواد اسیدي در جو زمین میشود .گردشگران نه تنها انرژي را مصرف میکنند
بلکه در بسیاري از اماکن منابع تجدید ناپذیر نظیر آب را از بین میبرند .هتلها ،استخرهاي شنا ،گردشگري ساحلی
اثرات قابلتوجهی بر روي منابع آبی میگذارد .گردشگران به طور متوسط حدود  988لیتر آب در روز مصرف میکنند که
حدود  708لیتر آن به صورت مواد زائد مایع در هر روز تولید میکنند .این در حالی است که در برخی از مکانها شلوغ
این میزان بیشتر خواهد شد ( .)ecoles and costa,1996بحثهاي محیطزیستی نشان میدهد که بسیاري از
کشمکشها در خصوص حفاظت از محیطزیست ،در نتیجه صنعت گردشگري ایجاد گردیده است ( Mihalic,
 .)2000از لحاظ بومشناختی ،گسترش فعالیتهاي تفرجی میتواند تهدیدکنندهي مناظر بکر و دستنخورده به بهاي به
دست آمدن فواید اقتصادي کوتاه مدت باشد ( Wanhill and Buhalis, 1999; Hohl and Tisdell,
 .)1995به همین جهت مدیریت فعالیتهاي تفرجی ،شامل ایجاد امکانات مناسب در کنار حفظ و باال بردن سطح
منابع است .یکی از راههاي کاهش اثرات نامطلوب گردشگري بر محیطهاي طبیعی ،برآورد ظرفیت برد این مناطق
است .استفاده از ظرفیت برد از اهمیت زیادي برخوردار است ،زیرا در صورتی که ظرفیت برد به طور صحیح و
استاندارد مورد محاسبه قرار گیرد ،میتوان برنامهریزي مناسبتري را در زمینه گردشگري انجام داد ( Saveriades,
 .)2000اکوسیستم سبالن به دلیل داشتن ویژگیهاي توریستی،تاریخی و طبیعی از جایگاه ویژه اي در گردشگري کشور
برخوردار است .ارتفاعات متعدد به همراه آبهاي معدنی ،دره هاي زیبا ،تاالب هاي متعدد ،قابلیتهاي موجود در منطقه
براي گردشگري و استراحت است .فضاي ورزشی موجود در منطقه و اطراف قله ،مانند پیست اسکی آلوارس و وجود
 91چشمه دمعدنی در دامنه کوه آتشفشانی سبالن و همچنین وجود دره هاي زیبا و دل انگیز در منطقه سبالن همانند قزل
بره ،شیروان دره ،پلنگان و ...که محل زیست انواع وحوش و داراي فرهنک و آداب بسیار جالب و زیبا است ،که جاذب
توریست و کوهنوردان بوده و هر ساله اقامت هزاران توریست داخلی و خارجی را به همراه دارد( .طرح ملی سبالن،
سازمان محیط زیست استان اردبیل .)7908 ،در هر حال طبیعت ایران سفرهي زیبایی در مقابل ما گسترانده است که با
مدیریت صحیح میتوان از آن حداکثر بهره برداري را انجام داد و پرتوان تر از گذشته ،به بخش صنعت گردشگري و
باألخص اکوتوریسم پرداخت.
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اهداف اصلي:

 بررسی وضعیت و شرایط توسعه پایدار توریسم در منطقه سبالن و ارائه راه حل براي تبدیل این پدیده از مولد
تخریب به مزیت بهبود شرایط مدیریت در منطقه سبالن استان اردبیل.
 برآورد ظرفیت برد توریستی در منطقه بر اساس توان و ظرفیت برد آن.
روش تحقیق

منطقه مورد مطالعه قسمتی از استانهاي اردبیل و آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران ،در بین  58درجه و  11دقیقه تا
 50درجه و  87دقیقه طول شرقی و  92درجه و  18دقیقه و  91درجه و  58دقیقه عرض شمالی واقع شده است.
اکوسیستم سبالن بلندترین نقطه فالت آذربایجان و سومین قله مرتفع کشور با ارتفاع  5077متر از سطح دریا می باشد.،
در این مطالعه اکوسیستم سبالن که بلندترین نقطه فالت آذربایجان و دومین قله مرتفع کشور با ارتفاع  5077متر از
سطح دریا در آن قرار دارد ،مورد توجه قرار گرفته است .در حال حاضر بخشی از این اکوسیستم (از ارتفاع 9188متر قله
سبالن با مساحت  1159هکتار) به استناد مصوبه شماره  999مورخ  07/9/97شورایعالی حفاظت محیط زیست بعنوان اثر
طبیعی ملی معرفی گردیده است(عالی پور ،بی تا) .این پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده وبا بهکارگیري روشهاي
کتابخانهاي و تحلیلی و جمعآوري دادههاي مورد استفاده از سازمان هاي مرتبط انجام گرفت ،و بعد از گردآوري دادهها،
با استفاده از مدل اکولوژیکی توریسم مخدوم و با بهرهگیري از توابع تحلیلی نرمافزار  ARCGISاقدام به محاسبه توان
اکولوژیک تفرج گسترده و متمرکز منطقه شد .روش مورد استفاده در محیط نرمافزار بر روي الیههاي تکتک معیارها و
کالسهاي آنها اعمالشده و پهنه بندي الیهها صورت گرفت و نقشه نهایی هر الیه به همراه جدول آن که حاوي
کدهاي هر پهنه بود ،تهیه شد .در ادامه با روي هم گذاري الیهها به روش دو عامله مخدوم ،نقشه نهایی حاصل تهیه و
منطقه مورد مطالعه براي اکوتوریسم پهنه بندي شد .و در مرجله نهائی اقدام به محاسبه ظرفیت تحمل گردشگري طبق
فرمول ارائه شده اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( )IUCNشد که خود به سه بخش ظرفیت برد
فیزیکی ) ،(Pccواقعی ) (Rccو موثر یا مجاز ) (Eccتقسیم میشود.
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شکل :7موقعیت منطقه مورد مطالعه
نتایج

 -7بررسی ارتفاعی منطقه با استفاده از مدل رقومی زمین (منحنی تراز)
منطقه اثر طبیعی ملی سبالن بخشی از کوه سبالن بوده که در امتداد شرقی -غربی در باالي قله سلطان ساواالن گسترش
یافته است .تحلیلهاي توپوگرافیک و بررسیهاي آماري نشان میدهد حداکثر ارتفاع منطقه  5077متر از سطح دریا در
قسمت مرکزي (باالي قله) منطقه و حداقل ارتفاع  9188متر میباشد .مطابق جدول  7و نقشه 7در منطقه بیشترین
سطوح ارتفاعی 5888-9188متر با مساحت  582105هکتار و  %10از سطح منطقه بوده و پس از آن طبقه 5888-5588
متر با مساحت  711708هکتار که  % 90مساحت منطقه و کمترین مساحت مربوط به طبقه ارتفاعی  5288-5588متر به
مساحت  917075هکتار میباشد.
جدول  :7طبقات ارتفاعی محدوده
طبقات ارتفاعی

مساحت به هکتار

5888-9188

582105

5588-5888

711708

5288-5588

917075
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نقشه  :7نقشه توزیع طبقات ارتفاعی منطقه سبالن
 -2بررسي طبقات شیب منطقه با استفاده از نقشه پایه

ارتفاع با تنوعات رویش گیاهی در شیب هاي مختلف از نظر زاویه و جهت مجموعاً عواملی هستند که موزاییک جوامع را
در اکوسیستم ایجاد میکنند .بررسی جدول  ،9نقشه  9و طبقات شیب نشان میدهد بیشترین درصد مساحت شیب در
طبقات شیب  %18-98به میزان  9919019هکتار در حدود  %89بوده و سپس طبقه  %98-8با مساحت 9719007هکتار و
 %98میباشد (جدول  2و نقشه :9نقشه توزیع طبقات شیب).

جدول  :9توزیع طبقات شیب زمین
شیب

مساحت به هکتار

98-8

9719007

18-98

9919019

بیش از 18

125089
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نقشه :9نقشه توزیع طبقات شیب منطقه سبالن
 -3جهت جغرافیایي

جهت شیب هر منطقه نقش بسزایی در دریافت میزان انرژي ،بارندگی ،تبخیر و تعرق و همچنین پراکنش و تنوع
گونههاي گیاهی و جانوري دارد .نقشه  4طبقات جهت شیب زمین نشان میدهد بیشترین مساحت به سمت جنوب
و غرب ( )%75بوده و  % 44نیز به سمت شرق و شمال تمایل دارد (نقشه 4و جدول  .) 4نمودار مذکور نشان
می دهد که هر چند میزان متوسط بارندگی این منطقه کمتر میب اشد ،اما به دلیل قرار گرفتن وسعت زیادي از منطقه
به سمت جنوب و شرق متمایل و به سمت مسیر نفوذ بادهاي بارانزاي از سمت دریاي خزر بوده ،که موجب ایجاد
تنوع گیاهی به ویژه در ارتفاعات گردیده است.
جدول  :9وضعیت جهت جغرافیایی منطقه
جهت جغرافیایی

مساحت به هکتار

F
Nو E

8
9912059

Sو W

9790095

12
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نقشه :9نقشه توزیع طبقات جهت جغرافیایی در منطقه سبالن
 -4خاک

خاك ماده اي است که مخلوطی از مواد آلی و معدنی آب و هوا می باشد .حجمی که توسط هر یک از این عوامل در
شرایط ایده آل اشغال میشود شامل  58درصد مواد معدنی 8 ،درصد مواد آلی  98درصد هوا است .نزدیک به نیمی از
حجم کل خاك را خلل و فرج اشغال می کنند .مقدار اجزاء متشکله حجمی ذکرشده در دورانهاي مختلف و از محلی به
محل دیگر متغیر می باشد خصوصاً میزان آب و هوا در خاك با هم رابطه عکس دارند به نحوي که با ورود آب به داخل
خاك از میزان هوا کاسته شده و یا اگر آب به وسیله زهکشی -تبخیر و یا از گیاهان خارج گردد گازها و هوا خلل و فرج
تخلیهشده را پر میکنند (مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی.)7901 ،
خاك در اثر تأثیر متقابل فرایندهاي خ اك سازي به وجود آمده است فرآیندهاي خاك سازي نیز تحت تأثیر عوامل خاك
ساز میباشند به طوري که مواد مادري خاك ها تحت تأثیر اقلیم و پوشش گیاهی و در طی زمان و در شرایط توپوگرافی
به وجود میآید.
با توجه به اینکه تنها نقشه موجود در منطقه ،نقشه ردهبندي خاك میباشد و تنها از این نقشه جهت ارزیابی توان منطقه
استفاده گردید .در منطقه دو رده خاکی شامل اینسپتی سول و راك اوت کراب مشاهده گردید؛ که بیشتر منطقه جزو راك
کراب (انتی سول) با مساحت  5095هکتار و  11درصد از منطقه و اینسپتی سول با مساحت  7578015هکتار و 99
درصد منطقه را تشکیل میدهد (جدول  5و نقشه .)5
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جدول  :5توزیع ردههاي خاك در منطقه
ردهبندي خاك

مساحت به هکتار

Inceptisoil

5095

Rock outcrob

7578015

نقشه  :5توزیع ردههاي خاك در منطقه سبالن
 -5تراكم پوشش گیاهي

تنوع توپوگرافی ،اقلیمی و خاك تأثیرگذار در گسترش پوشش گیاهی موجب گردیده که این منطقه از تنوع جوامع و
تیپ هاي گیاهی زیادي برخوردار باشد .در مجموع با توجه به عوامل اکولوژیکی و تأثیر فرهنگ بهرهبرداري از سطح
منطقه تیپ گیاهی تفکیک شده است .این تیپها از ادغام تیپها و واحدهاي رویشی مختلف مرتعی نسبتاً خالص
میباشد و در برخی قسمتها در البهالي عرصه هاي مرتعی زراعت نیز گسترش دارند که در این مقیاس با استفاده از
ابزارهاي مورد استفاده قابل تفکیک نبوده است.

07
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مناطق بدن پوشش گیاهی و داراي بیرون زدکی سنگی درصد پوشش گیاهی بیشترین مقدار را با وسعت 9281080
هکتار حدود  19درصد از منطقه را به خود اختصاص داده است .بقیه آمارها بر اساس جدول  8زیر میباشد .نقشه 8
توزیع تراکم پوشش گیاهی در منطقه را نشان میدهد.

جدول  :8تراکم پوشش گیاهی منطقه
تراکم پوشش گیاهی

وسعت (هکتار)

بدون پوشش

9281080

98-1

7102019

18-87

155089

نقشه  :8تراکم پوشش گیاهی منطقه سبالن
 -6دما

بر اساس اطالعات هواشناسی و طبقه بندي انجام شده در منطقه ،نقشه متوسط میانگین دماي سالیانه محاسبه گردید و بر
این اساس مشاهده گردید؛ که بیشتر منطقه جزو دماي  2-0درجه با مساحت  9898079هکتار و  99درصد از منطقه و
کمترین مربوط به دماي  0-1درجه با مساحت  129هکتار و  79درصد منطقه را تشکیل می دهد (جدول  1و نقشه .)1
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جدول  :1متوسط میانگین دماي سالیانه
دما بر حسب درجه سانتیگراد

وسعت (هکتار)

0-1

129097

2-0

9898079

78-2

7121090

77-78

7198025
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نقشه  :1متوسط میانگین دماي سالیانه
 -7روزهای آفتابي

بر اساس اطالعات هواشناسی و طبقه بندي انجام شده در منطقه ،نقشه متوسط میانگین دماي سالیانه محاسبه گردید و بر
این اساس مشاهده گردید؛ که بیشتر منطقه در حوزه باالي بیش از  78روز آفتابی با مساحت  5821هکتار و  11درصد از
منطقه و کمترین مربوط به حوزه  78-0روز آفتابی با مساحت  97590158هکتار و  95درصد منطقه را تشکیل می¬دهد
(جدول 1و نقشه .)1

جدول  :1متوسط تعداد روزهاي آفتابی
تعداد روزهاي آفتابی

وسعت (هکتار)

78-0

97590158

<78

58210888
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نقشه  :1نقشه تعداد متوسط روزهاي آفتابی در ماه

 -8نقشه نهایي برای تفرج گسترده

با توجه به اینکه نقشههاي موجود در منطقه تنها نقشههاي نشان دادهشده (نقشه  ،7نقشه ،9نقشه ،9نقشه  ،5نقشه ،8
نقشه  ،1نقشه  )1می باشند .بنابراین نقشه هاي مربوطه بر اساس (مخدوم )7907 ،طبقه بندي شده و سپس نقشه هاي
نهایی براي تفرج گسترده طبقه  7و  9بر اساس قرمول هاي زیر برآورد گردید (مخدوم:)7907 ،
مدل تفرج گسترده طبقه  7و :9
)Ete1=Ct(3)+ Ch(1,2) + Cw(1)+ Cs(3)+ Wc(3,4)+ S0(1,2,3,4,5,6,7
)Ete2=Ct(2,4)+ Ch(1,2,3,4) + Cw(1,2)+ Cs(2)+ Wc(4)+ S0(1,2,3,4,5,6,7,8,9
نقشه نهایی در نقشه شماره  0نشان داده شده است:

08
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نقشه  :0توان اکولوژیکی منطقه سبالن براي تفرج گسترده
 -9تعیین ظرفیت برد فیزیکي سبالن:

پس از ارزیابی توان براي تعیین ظرفیت برد فیزیکی منطقه سبالن ،مساحت کل منطقه در طبقه  7و  9مدل تفرج
گسترده پهنه بندي گردید .سپس ظرفیت برد فیزیکی براي هر یک از این پهنهها با در نظر گرفتن مساحت هر پهنه و 5
مترمربع براي هر گردشگر به صورت جداگانه محاسبه شد که در ادامه آورده شده است.
فاکتور چرخش )Rf( 9در هر دو طبقه با توجه به اینکه در زمان بازدید میدانی نگارنده از محل مورد پرسش قرار گرفت،
هر بازدیدکنندهاي براي هر بازدید به طور معمول  1ساعت را صرف مینماید لذا این مقدار در هر دو طبقه برابر با میزان
ساعات قابل استفاده بودن منطقه براي پذیرش گردشگر در نظر گرفته شد .بنابراین فاکتور چرخش در منطقه مورد مطالعه
به صورت زیر محاسبه میشود:
1 ÷ 79 =808
با محاسبه فاکتور چرخش و وجود مساحت مورد نیاز براي هر نفر ظرفیت برد فیزیکی محدوده مورد مطالعه محاسبه شد
(جدول .) 0

- Rotation Factor

2
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جدول  :0برآورد ظرفیت برد فیزیکی

طبقات تفرج گسترده

مساحت (مترمربع)

v/a

Rf

ظرفیت برد فیزیکی (نفر)

طبقه 7

151857082

8/98

808

08008079

طبقه 9

9920895005

8/98

808

5950710088

الف :تعیین ظرفیت برد واقعي سبالن

به منظور برآورد ظرفیت برد منطقه در ابتدا بایستی فاکتور هاي اصالحی ( )Cfتعین میشد .در منطقه فاکتورهاي تصحیح
کننده به شرح زیر محاسبه و در نظر گرفته شد:
روزهاي توأم با بارش ( :)Cf1به خاطر وجود حدود  2ماه بارش در منطقه درحدود متوسط  791روز بارانی در سال
که امکان بازدید از منطقه یا وجود ندارد که یا گردشگران وارد منطقه نمیشوند و یا اینکه حضور گردشگران چشمگیر
نیست و لذا این فاکتور به صورت زیر محاسبه شد:
روز 791 ÷ 918 788 = 91
روزهاي توأم با احتمال سقوط بهمن ( :)Cf2در این روزها گردشگران امکان بازدید از منطقه را نداشته و گردشگري
در این روزها دچار مشکل می شود و لذا این تعداد روز از روزهاي قابل گردشگري بایستی کسر شوند .این فاکتور
اصالحی نیز برابر با عدد زیر محاسبه شد:
روز 28 ÷ 918 788 = 98
روزهاي یخبندان ( :)Cf3در منطقه  978روز از سال جز روزهاي یخبندان میباشد .این عامل نیز به عنوان فاکتور
اصالحی در زیر محاسبه شده است.
روز 978 ÷ 918 788 = 80
فرسایش پذیري ( :)Cf4فاکتور اصالحی دیگري است که در منطقه به عنوان فاکتور اصالحی به صورت زیر محاسبه
شد.
1 ÷ 79 788 = 88
با توجه به فاکتور هاي اصالحی مذکور و ظرفیت برد فیزیکی ،ظرفیت برد واقعی در منطقه محاسبه شد که در جدول 2
نشان داده شده است .در این مطالعه از معادله  2براي برآورد ظرفیت برد منطقه استفاده شد .براي این کار در ابتدا ضریب
هر فاکتور اصالحی محاسبه و در رابطه قرار داده شد .ضریب هر  Cfدر مقابل آن در جدول زیر نشان داده شده است.
()7

x

1 0 0  cf
100



1 0 0  cf 2
100



1 0 0  cf 1
100

Rcc  Pcc 
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جدول  :9برآورد ظرفیت برد واقعی
طبقات تفرج

ظرفیت برد

گسترده

فیزیکی

ظرفیت برد

ضریب  CF1ضریب  CF2ضریب  CF3ضریب CF4

واقعی

طبقه 7

08008079

8/19

8/18

8/59

8/8

0898099

طبقه 9

5950710088

8/19

8/18

8/59

8/8

59789058

ب :تعیین ظرفیت برد موثر:

ظرفیت زیربنایی ( :)Icدر ابتدا ظرفیت زیربنایی محاسبه میشود که در این پژوهش عبارت است از تعداد ظرفیت
اسمی کمپ ها ( 9کمپ) که ظرفیت اسمی این کمپ ها برابر  9888نفر در روز میباشد .مقدار مذکور ظرفیت پذیرش
گردشگر را در ساعات قابلاستفاده بودن محدوده در طول در شبانهروز ( 79ساعت) را براي گردشگران مختلف نشان
میدهد ،لذا ظرفیت زیربنایی در منطقه برابر با عدد  9888نفر در روز محاسبه شد.
ظرفیت مدیریتی ( :)Mcدر خصوص ظرفیت مدیریتی با توجه به این که بودجهاي جداگانه براي منطقه در نظر گرفته
نشده و در این رابطه هنوز اقدامی صورت نگرفته است ،لذا ظرفیت مدیریتی منطقه تنها با در نظر گرفتن کارکنان شاغل
در کمپ ها و نیز محیطبان ها صورت گرفت .در منطقه مورد مطالعه به طور کلی  8نفر در حال خدمت رسانی میباشند
که با توجه به صحبت هاي صورت گرفته با این کارکنان براي مدیریت بهتر منطقه حدود همین مقدار نیرو ( 8نفر) نیز
مورد نیاز می باشد .با توجه به این مطالب فاکتور مدیریتی در منطقه مورد مطالعه برابر با مقدار زیر محاسبه شد.
 8در حال کار  8مورد نیاز
8 ÷8 = 7
با توجه به اعداد باال ظرفیت برد مدیریتی و ظرفیت برد زیرساختی محدوده برابر با مقدار زیر خواهد بود:
9888  7  788 =988888
با به دست آمدن عدد باال امکان محاسبه ظرفیت برد موثر فراهم میشود .ظرفیت برد موثر منطقه در جدول ( )78با توجه
به ضرایب باال به صورت زیر محاسبه شد.
جدول  :78برآورد ظرفیت برد موثر
طبقات تفرج گسترده

ظرفیت برد واقعی

Ic

Mc

ظرفیت برد موثر

طبقه 7

0898099

888

7

95029

طبقه 9

59789058

888

7

5015
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برآورد ظرفیت هاي برد فیزیکی ،واقعی و موثر در منطقه مورد مطالعه میتواند راهنماي خوبی براي حفاظت و
بهره برداري از منطقه در راستاي توسعه پایدار باشد .مقایسه حاصل از برآورد این سه زیر معیار بهرهبرداري میتواند
نکات جالبی را براي مدیران به همراه داشته باشد .جدول  77این سه ظرفیت را در کنار هم نشان میدهد.
جدول  :77جدول کلی برآورد ظرفیت برد محدوده مورد مطالعه
طبقات تفرج گسترده

ظرفیت برد فیزیکی

ظرفیت برد واقعی

ظرفیت برد موثر

طبقه 7

08008079

0898099

95029

طبقه 9

5950710088

59789058

5015

بحث و نتیجه گیری

در دهه هاي اخیر گردشگري در طبیعت در جهان بسیار گسترده و وسیع بوده است .گرچه اکوتوریسم به علت رعایت
مالحظات زیستمحیطی موجب حفظ و مدیریت مناطق تحت مدیریت می شود ،اما به علت عدم ایجاد تمهیدات الزم یا
از ظرفیت منابع به خوبی استفاده و بهرهوري نمیشود و یا به صورت پایدار توسعه نیافته است.
مناطق حفاظتشده از جذابیت خوبی براي تفریح و فعالیتهاي توریسم و اکوتوریسم میباشند .افزایش شمار
بازدیدکنندگان از مناطق بدون توجه به پتانسیل این مناطق مشکالت و آسیبهاي زیستمحیطی فراوانی را سبب گشته
و لذا نیاز به مدیریت مؤثر و کارآمد گردشگران در مناطق بیش از پیش احساس میگردد .از جمله راهکارهاي مؤثر در
جلوگیري و کاهش مشکالت گردشگري در مناطق حفاظتی ،توجه به پتانسیل این مناطق در کنار تعیین ظرفیت برد
گردشگري میباشد .این امر نه تنها باعث استفاده موثر و کارامد از این مناطق میشود بلکه باعث حفظ این نواحی براي
نسلهاي آینده نیز می شود که این خود گامی در راستاي توسعه پایدار منطقه بوده باعث ایجاد تعادل در بین استفاده از
منابع و تقاضاي روبه رشد نیازهاي انسانی میشود.
منطقه اثر طبیعی ملی سبالن از مناطق عمده گردشگري طبیعی استان اردبیل محسوب میشود ،دربرگیرنده پدیدههاي کم
نظیر و منحصربه فرد طبیعی بسیار است .این منطقه یکی از پربارانترین مناطق استان و تأمینکننده منابع عمده آب براي
دشت اردبیل و همچنین اراضی کشاورزي دشتهاي استان است .این منطقه به خاطر ویژگیهاي طبیعی خود از
جاذبههاي فراوانی براي توسعه اکوتوریسم برخوردار می باشد .گواه این مدعا وجود کمپ هاي متعدد و امکانات زیربنایی
در منطقه میباشد .لیکن توسعه این زیرساخت ها و کمپ و گسترش گردشگري بایستی متناسب با توان و ظرفیت برد
این منطقه باشد و توسعه گردشگري با مطالعه و برنامه از پیش تعیینشده صورت گیرد .در این پژوهش در راستاي
بررسی توسعه پایدار توریسم در منطقه سبالن و ارائه راهکارهاي توسعه اي و پیشگیرانه اقدام به بررسی منطقه شد .در
این رابطه رد یا قبول فرضیه ها مطرح شد که در ادامه هر یک از آنها مرور و مورد بررسی قرار میگیرد:
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 -1گردشگری در منطقه سبالن بر اساس ظرفیت برد مجاز است.

تعیین ظرفیت برد یکی از شیوههاي مدیریتی جهت مدیریت بازدیدکنندگان و کاهش اثرات نامطلوب گردشگري در
مناطق حفاظتشده و پارك هاي ملی محسوب میشود .بد ین منظور و به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور در رابطه
با منطقه مورد مطالعه و حصول اطمینان از همسو بودن این مهم با توسعه پایدار اقدام به ارزیابی توان و برآورد ظرفیت
برد شد .در انجام ارزیابی توان از مدل گردشگري مخدوم استفاده شد و منطقه مورد مطالعه در سه طبقه مدل مذکور پهنه
بندي گردید .سپس با استفاده از دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( )IUCN9ظرفیت برد
فیزیکی ،واقعی و موثر یا مجاز منطقه محاسبهشده که در جدول  06نشان داده شده است.
جدول  :18جدول کلی برآورد ظرفیت برد محدوده مورد مطالعه
طبقات تفرج گسترده

ظرفیت برد فیزیکی

ظرفیت برد واقعی

ظرفیت برد موثر

طبقه 7

08008079

0898099

95029

طبقه 9

5950710088

59789058

5015

با توجه به جدول و در پاسخگویی به سؤال مذکور می توان گفت که به علت بزرگ بودن پهنه منطقه مورد مطالعه و با
در نظر گرفتن  5مترمربع براي هر نفر ،مقداري که براي ظرفیت برد فیزیکی حاصل شده است عددي بسیار بزرگ
میباشد .این مقدار به هیچ عنوان قابلقبول نمیباشد که این را می توان از ضعف روش محاسبه این کمیت به شمار آورد.
ظرفیت برد واقعی هم با در نظر گرفتن فاکتور هاي اصالحی در حد توان این پژوهش همچنان مقداري دور از ذهن
میباشد .براي مثال این مقدار براي طبقه  7گردشگري برابر با  0898/99در روز میباشد .با مقایسه ظرفیت کمپ ها
موجود در منطقه که می تواند معرف تعداد بازدیدکنندگان از منطقه باشد با مقدار به دست آمده از دستورالعمل اتحادیه
جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی می توان نتیجه گرفت که در منطقه میزان گردشگري بیشتر از ظرفیت برد مجاز
است.
 -9با ساماندهی به فعالیت گردشگري و رعایت ظرفیت برد میتوان شرایط مدیریت منطقه را ارتقاء بخشید.
منطقه مورد مطالعه از نظر توانایی جذب گردشگر از پتانسیل خوبی برخوردار می باشد .همین امر و نیز نزدیکی شهرهاي
بزرگ همچون اردبیل و مشگین شهر پتانسیل حضور گردشگر در منطقه را افزایش میدهد .افزایش حضور گردشگر در
مرحله اول بایستی متناسب با ظرفیت منطقه بوده و در مرحله دوم متناسب با زیرساختها و توان مدیریتی این محدوده
باشد .با توجه به اینکه در منطقه سه کمپ گردشگري و یک رستوران موجود میباشد که ظرفیت اسمی مجموع آنها
حدود  888نفر در روز میباشد لذا هر گونه فعالیتی در راستاي مدیریت پایدار گردشگري در منطقه نیازمند سازماندهی
)- International Union for Conservation of Nature (IUCN
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منسجم و یکپارچه میباشد .ساماندهی به فعالیتهاي موجود در کنار رعایت ظرفیت برد منطقه میتواند شرایط مدیریت
منطقه بهبود بخشید .از جمله مواردي که میتواند منجر به بهبود شرایط شود میتوان آموزش گردشگران و نیز کارکنان
منطقه را نام برد .به دلیل اینکه منطقه مورد مطالعه ،محدودهاي حفاظتشده بوده و از ارزش فراوانی برخوردار میباشد،
این آموزشها می تواند کارکنان و گردشگران را متوجه اهمیت این منطقه نموده و از تخریب بیرویه آن جلوگیري کند.
حضور راهنماي تور در منطقه نیز می تواند عالوه بر تمرکززدایی از اطراف کمپ نوعی آموزش را نیز در حین بازدید از
محل موجب شود.
پیشنهادات

هرچند که براي بررسی و ارزیابی ظرفیت برد روش ها و دستورالعمل متعددي پیشنهادشده و مطالعات زیادي نیز در
رابطه با برآورد ظرفیت برد مناطق داراي پتانسیل گردشگري صورت گرفته ولی باز هم این مطالعات نیازمند روشهاي
جدید و دقیق تر می باشد .در این مطالعه دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی مورد استفاده قرار
گرفت که هرچند از جمله روشهاي پرکاربرد میباشد لیکن این مدل ضعفهایی نیز دارد .من جمله به نظر میرسد
هنگامی که مساحت محدوده مورد مطالعه زیاد می باشد (همانند این مطالعه) ظرفیت برد فیزیکی داراي مقداري به دور از
واقعیت میگردد .این امر موجب نادرست شدن ظرفیتهاي برد واقعی و موثر را نیز میشود .همچنین این روش پراکنش
گردشگران را یکنواخت محاسبه مینماید که این نیز نمیتواند واقعی باشد چرا که همانگونه که در منطقه مورد نظر نیز
اشاره شد تمرکز گردشگران در اطراف مکانهاي تعیین شده متمرکز بوده و بسیار مناطق به دور از حضور گردشگران
میباشند.
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Survey the sustainable development of tourism in protected areas
(Case Study: Sabalan area in Ardabil province)
Abstract
Environmental degradation often is due to the indiscriminate use of the earth. In recent decades
following the increasing tourism in nature (ecotourism) and lack of attention to the carrying
capacity of the land and tourism destination areas for these areas, there have been numerous
problems. Protected areas such as tourism destinations are produce with a high potential, they
suffered many injuries. Land capability assessment and zoning to receive tourists in the
estimated capacity of this zone can help to manage and maintain the areas. The preventive
solutions for sustainable development is taken into account. In this study in order to evaluate the
sustainable development of tourism in protected areas, to evaluate the capacity of protected area
of Sabalan in west Ardabil province were done. the tourism model to assess the potential of the
region and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) to
assess the capacity of a physical, real and effective range. The results showed that the study area
for both classes is extensive tourism potential. The physical capacity of 80 880 people per a day ,
is the actual capacity of 8025 people per day and effective capacity of 25 people a day were
calculated. By comparing the basic capacity in the region with the value obtained from the
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources instructions can be
concluded that in the area of tourism more than capacity is permitted and that is recommended
for more accurate estimation of the carrying capacity of IUCN in tourist areas than other
approaches, such as life Cycle assessment (LCA) as well as for the actual capacity of the range of
social, economic and psychological also be used.

Key words: Ecotourism, capacity, capability assessment, method of IUCN, National
Natural region of Sabalan.

