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چکیده
منطقه حفاظت شده کرخه در بخش جنوبی با مساحتی حدود  4822هکتار ،این منطقه در اطراف شهرستان شوش و درشمال غربی
استان خوزستان واقع شده است .این مطالعه با هدف ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت در منطقه حفاظت شده کرخه
جنوبی انجام شده است .بدین منظور پس از شناسایی فشارهای اکولوژیکی ،اجتماعی وفرهنگی عرصه درمقیاس  00 :500 1الیههای

اطالعاتی به محیط نرم افزار  Arc GISمعرفي شد ،نخست به تولید نقشههای معیار ودرجه بندی آنها مبادرت شد ،کار وزن دهی

به معیار و زیرمعیار فشارهای اکولوژیکی ،اجتماعی وفرهنگی با استفاده از مدل تحلیل شبکه ( )ANPدرمحیط نرم افزار Super

 Decisionsانجام شد و با تلفیق پهنه ظرفیت برد اکولوژیکی وپهنه ظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی نقشه پهنه بندی ظرفیت برد
توسعه گردشگری طبیعت تهیه شد .نتایج نشان داد که ظرفیت برد فیزیکی با بیشترین میزان درپهنه توان مناسب ( 401 8 239
نفردرسال) ودرپهنه توان متوسط (  12946532نفردرسال) وظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی با کمترین میزان درپهنه توان مناسب
( 43533نفر درسال) ودرپهنه توان متوسط (  499 6 113نفردرسال) به خود اختصاص دادهاند .نقشه نهایی نشان میدهد که  32درصد
(  14058785مترمربع) از منطقه مورد مطالعه دارای ظرفیت برد باال 42 ،درصد ( 57 1 31 181مترمربع) از منطقه دارای ظرفیت برد
متوسط و  26درصد ( 1 124915 1مترمربع) از منطقه دارای ظرفیت برد کم است.

واژگان کلیدی :ظرفیت برد ،مدل تحلیل شبکه ) ،(ANPتوسعه گردشگری طبیعت ،سامانه اطالعات جغرافیایی،
منطقه حفاظت شده کرخه.
-1این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری آمایش محیط زیست تحت عنوان طرح ریزی مدل نوین ظرفیت برد توسعه کاربری گردشگری طبیعت درمناطق حفاظت شده
یباشد.
(مطالعه موردی :منطقه حفاظت شده کرخه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال م 
( -1نویسنده مسئول)Sajozi@yahoo.com
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مقدمه
یکنند
امروزه گردشگری یکی از امید بخش ترین فعالیتهایی است که از آن به عنوان گذرگاه توسعه یاد م 
( .)Swarbrook,1998:13صنعت گردشگری به عنوان بخش مهم واصلی براقتصاد جهانی بشمارمی رود ودر بین
یباشد (شمالی
انواع مختلف گردشگری ،گردشگری طبیعت ابزاری مناسب جهت دستیابی به گردشگری پایدار م 
شهای محیط زیستی ومحدودیت توسعه
زاده .) 23 :4931،مفهوم اکوتوریسم شاید یکی از چشمگیرترین نتیجه جنب 
پایدار گردشگری جمعی است ،اکوتوریسم درسال  1980به منظورلذت بردن از منابع طبیعی وآموزش ایجاد شده
بود ،اما مفهوم اکوتوریسم درقرن 21

به منظورحفظ فرهنگی وحقوق واخالق بشرگسترش یافت ( Patrick

 .)Brandful,2015:181پدیده گردشگری طبیعی به لحاظ درآمدزایی فراوانی آن بسیاری از کشورهای جهان برآن
یدهند ( .)Tremlay,2006: 34برآورد شده است
داشته است که سرمایه گذاری زیادی را به این بخش اختصاص م 
یشود و وقتی به صورت مناسب مدیریت شود
که گردشگری طبیعی تقریبًاًا  27درصد سفرهای بین الملی را شامل م 
یتواند اشتغال محلی وفرصت های توسعه بومی ایجاد کند ونیز منجر به حفظ محیط طبیعی گردد
م
( .)Ryngnga,2008:53دانش گردشگری طبیعت به عنوان یکی از پرجاذبهترین وپرمنفعت ترین علوم کاربردی تلقی
یباشد ،درحقیقت اکوتوریسم عبارت است از گردشگری با هدف
یشود وکمکی برای حفاظت فعال سرزمین م 
م
مشاهده ومطالعه مناطق بکر ،حیات وحش وفرهنگ های مختلف و رسیدن به آرامش درمحیط طبیعی وبدین ترتیب
یتوان گردشگری طبیعت را از محصوالت توسعه پایدار به حساب آورد ( .)Akbari,2006:99درسال های اخیر به
م
دلیل تخریب و ازبین رفتن منابع طبیعی خاص و برای جلوگیری از گسترش تخریب وحفاظت از منابع موجود،
یدانند
شهای آموزشی وآگاه سازی انسانها گرایش پیداکرده وحفاظت پایدار را درگرو آن م 
اکثرجوامع به رو 
( .)Uski,2004:121مفهوم ظرفیت برد زاییده دانش اکولوژیکی است وبراین اصل استوار است که همواره یک
تهای زیستی وجود دارد ( .)Schroll and et al.,2012:31درکل مفهوم ظرفیت برد
محدودیت در رشد جمعی 
گردشگری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی درمناطق گردشگری قابل درک است ،این تکنیک پویا است که نتیجه
آن ممکن است تغییرکند ( .)Augusto Santos Lobo and et al., 2013:236مفهوم ظرفیت برد روش علمی مدیریت
و برنامه ریزی گردشگری است که هدف آن شناسایی سطوح شدت قابل قبول تغییرات انسانی ناشی از گردشگران
دریک منطقه خاص است اگرچه کاربرد آن درشرایط ایده آل استفاده گردشگری است ( &Coccossiss

 .)Mexa,2004:45به عبارت دیگر استفاده از ظرفیت برد اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا درصورتی که ظرفیت
بتری را درزمینه گردشگری انجام
یتواند برنامه ریزی مناس 
برد به طورصحیح واستاندارد مورد محاسبه قرارگیرد م 
داد ) .)Saveriades,2000:149درمیان ابزارهای مختلف درنظرگرفته دربرنامه ریزی ومدیریت گردشگری ،ظرفیت
برد گردشگری یکی از ابزارهای به رسمیت شناخته شده برای حمایت از منطقه وکیفیت بازدید از آن را تضمین
یکند ( .)Manning and et al.,2002:310نقش مدیریت گردشگری طبیعت درمطالعات حاضردرحوزه ظرفیت برد
م
متاسفانه نادیده گرفته است واین درحالی که امروزه انسانها با بهره برداری بیش ازحد از منابع طبیعی بیشتر محیط
یتوانیم از مسئولیتی که نسبت به مدیریت وبرنامه ریزی این مناطق
زیست تحت تأثیر خود قرارداده است ،بنابراین نم 
داریم مبرا سازیم .لذا با بررسی و مشخص کردن ظرفیت برد اکولوژیکی ،اجتماعی وفرهنگی این کاربری در منطقه
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تهای
یتوان حداکثر توان این منطقه را برای پذیرش تعداد گردشگران همراه با مجموعه فعالی 
حفاظت شده کرخه م 
مربوط به آن بدون اینکه سبب کاهش ظرفیت برد منطقه وپایین آوردن بیش از حدکیفیت منطقه را بدست آورد و از
این طریق از تخریب احتمالی محیط درآینده جلوگیری نمود .درزمینه ظرفیت برد گردشگری طبیعت مطالعات
مختلفی دردنیا انجام شده است که به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد :امینی پارسا وهمکاران ( ،)6931به برآورد
ظرفیت برد پهنههای مستعد توسعه توریسم شهربانه پرداختند ،دراین پژوهش با استفاده از روش AHP-Fuzzy

پهنههای مستعد گردشگری شناسایی شد وسپس ظرفیت برد فیزیکی و واقعی منطقه برای تفرج گسترده ومتمرکز
برآورد شد .حسین زاده وعرفانیان ( )4931پژوهشی با عنوان تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره ارائه دادند.
دراین پژوهش ظرفیت برد گردشگری براساس دوسناریو تنظیم گردیده است آنها به این نتیجه رسیدندکه اگرچه
یگیرند که بادرنظرگرفتن عوامل محدودکننده
میزان مشخصی از گردشگران به لحاظ فیزیکی دراین ساحل جای م 
یهای قانونی موجود ،فشار وتراکم بیشتری دربخش هایی از ساحل جزیره
طبیعی وانسانی ونیزخط مش 
یخورد که بیش از ظرفیت تحمل محیط وگردشگران است،) 2017 ( Wei & Shanshan .
ودرهردوسناریو به چشم م 
به بررسی ظرفیت برد گردشگری درهنگ کنگ پرداختند ،در این پژوهش از مدل تحلیل عامل تاییدی ومعادالت
ساختاری به منظور ظرفیت برد این منطقه پرداخته شده است ،به این نتیجه رسیدند که سه بعد ژئوتوریسم پایداری

مانند ظرفیت برد محیط زیستی ،ظرفیت برد اجتماعی – جمعیت وظرفیت برد اقتصادی – سیاسی ارتباط مثبت
وقوی با یکدیگر دارند .درمطالعه ای (  ) 2017در رابطه با مدل سازی ظرفیت برد پارک ملی توسط  Vujkoوهمکاران

درقالب پژوهشی تحت عنوان مدل سازی ظرفیت برد درپارک ملی فرسکگورا صربستان پرداختند ،دراین پژوهش
شهای
کهای  Laveryو  Stanevمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند و تشریح رو 
ظرفیت برد منطقه از طریق تکنی 
تعیین ظرفیت برد براساس پهنه بندی منابع محیط زیستی انجام شد و مهمترین اقدامات برای حفاظت از مناطق
حفاظت شده به منظورمحاسبه حداکثرتعداد بازدیدکنندگان به طورهمزمان درمنطقه ارائه شد Aryasa .وهمکاران
درسال  ، 2017مطالعهای تحت عنوان ظرفیت برد محیط زیست درجهت توسعه پایدارگردشگری انجام دادند .به این
نتیجه رسیدندکه ظرفیت برد فیزیکی پارک ملی این منطقه  31302نفر بازدیدکننده ،ظرفیت برد واقعی 169
یهای
نفربازدیدکننده وظرفیت برد مؤثر  579نفربازدیدکننده در روز مورد محاسبه قراردادند ،درنهایت آنها استراتژ 
توسعه گردشگری پایدار برمبنای نیازهای مدیریتی منابع طبیعی ارائه کردند Zhang .وهمکاران (  ) 2016مطالعهای با
عنوان ارزیابی ظرفیت برد توسعه اکولوژیکی درمکان های غواصی درجزیره Mabulپرداختند .دراین مطالعه از
تها درمنطقه ،آب سنگهای مرجانی
تکنیک ترانسکت خطی عکس استفاده شد .آنها دریافتندکه با افزایش فعالی 
یکنند و ظرفیت برد اکولوژیکی درجزیره  15600تا  16800غواص درسال وبرای آموزش غواصی
کاهش پیدا م 
دراین مکان  3900تا  0024غواص محاسبه ومورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند .مطالعه دیگری که توسط – Gonzalez

 Guerroroوهمکاران (  ) 2015تحت عنوان ظرفیت برد گردشگری پارک ملی  Apatlacoبررسی شد ،دراین پژوهش
به منظورتعیین ظرفیت برد گردشگری ازمدل های ظرفیت برد فیزیکی ،مدل ظرفیت بردواقعی ومدل ظرفیت برد مؤثر
تها وتجهیزات از
استفاده شد .فاکتورهای اجتماعی ،فاکتورفرسایش پذیری ،فاکتورهای تعداد کارمندان ،زیرساخ 
طریق تکنیک پرسشنامه ومصاحبه باکارشناسان انتخاب شدند.
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شها
مواد و رو 
موقعیت جغرافیایی منطقه
منطقه حفاظت شده کرخه بخش جنوبی درشمال غربی استان خوزستان واقع شده است (شکل  ،)1این منطقه
ازسال  1349تحت حفاظت محیط زیست قرارگرفت ،موقعیت جغرافیایی  31درجه و  36دقیقه تا  32درجه و 57
دقیقه عرض جغرافیایی و  48درجه و  10دقیقه تا  48درجه و  32دقیقه طول جغرافیایی وبا مساحتی بالغ بر
حدود  22 48هکتار است (طرح جامع وتفصیلی مناطق تحت مدیریت دزوکرخه دراستان خوزستان.) 139:45 ،

شکل  .1نقشه محدوده منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی
(منبع :نگارندگان.)7931،

دراین پژوهش جهت تعیین توان کاربری گردشگری طبیعت منطقه حفاظت شده کرخه از روش ارزیابی چندمعیاره
مکانی استفاده شد ،مقیاس مورد استفاده دراین پژوهش با توجه به وسعت منطقه وهدف  1:50000انتخاب گردید
وتمامی نقشههای منابع پایه به شکل هم مقیاس تهیه شد ،منطقه مورد مطالعه در زون  93شمالی وسیستم مختصات
 UTM WGS1984واقع شده است .برای محاسبه ظرفیت برد فیزیکی منطقه مورد مطالعه از رابطه  1محاسبه شد
) )Huamantion chisheros,2012:140و): (Bera and et al.,2015:48

* RF (1) PCC= A* V/a
دراین رابطه ( : A،)1مساحت پهنههای مستعد کاربری گردشگری طبیعت که با استفاده از ارزیابی توان اکولوژیکی

و روش ANPاستفاده شد :v،معادل  1نفر بازدیدکننده و  :aمقدارفضایی است که هربازدید کننده نیاز دارد از طریق
پرسشنامه بازدید کنندگان تعیین شد :RF ،نسبت مدت زمان قابل استفاده بودن منطقه به میانگین طول زمان بازدید
یباشد ،زمان استفاده از منطقه درجهت حفاظت از منطقه و آسیب کمتر از طریق مصاحبه با مدیریت منطقه حفاظت
م
شده کرخه  10ساعت مشخص شد ومیانگین طول زمان بازدید از طریق پرسشنامه گردشگران طبیعت توزیع
ومحاسبه شد .سپس به منظورتعیین وضعیت ظرفیت برد اکولوژیکی از مدل PSRاستفاده شد ،این مدل ازسه
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صهای فشار مؤثر
شاخص فشار ،وضعیت وپاسخ درطول فرایند این مرحله درمنطقه مورد مطالعه استفاده شد ،شاخ 
برظرفیت برد اکولوژیکی توسعه کاربری گردشگری طبیعت از طریق بازدیدهای میدانی ،بررسی مقاالت علمی ملی
وبین المللی انتخاب شدند .در این مرحله با توجه به اینکه شاخص فشار نسبت به شاخص فشار دیگردارای اهمیت
یکسانی نیستند به همین دلیل نیز از روش  ANPبرای وزن دهی شاخص فشارهای اکولوژیکی استفاده شد و جهت
امتیازدهی به مدل ANPبین کارشناسان خبره توزیع گردید .سپس برای محاسبه فشارهای اکولوژیکی هرطبقه از
رابطه ( )Rice and et al.,2001:898( )2استفاده و مورد بازبینی قرارگرفت :که دراین رابطه ( :pi ،)2فشارهای
اکولوژیکی هرپهنه :Wi ،وزن فشار اکولوژیکی هرپهنه که با استفاده ازتکنیک  ANPونظرات کارشناسان خبره تعیین
شدند :Di ،درجه فشارهای اکولوژیکی هرطبقه که از  0تا  1مشخص شدند.
و برای محاسبه درصد محدودیت فشارهای اکولوژیکی از رابطه ( )Rice and et al.,2001:898( )3دراین پژوهش
استفاده ومورد بازبینی قرارگرفت :که دراین رابطه ( :Pi ،)3فشارهای اکولوژیکی هرپهنه Ai:،مساحت پهنه دارای
فشارهای اکولوژیکی ،مساحت کل پهنهAiمستعد کاربری گردشگری طبیعت تعیین شد ،دراین مرحله مساحت پهنه

∑

هرطبقه از الیه فشارهای اکولوژیکی از طریق نرم افزار  Arc GISمحاسبه شد و مساحت کل پهنه مستعد کاربری
گردشگری طبیعت درمرحله اول پژوهش مشخص شده بود دراین بخش استفاده شد.
Pi× Ai
)×100(3
∑ Ai

= ) CF ( Pi

سپس به منظورتعیین ظرفیت برد اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه از رابطه ( )Bera and et al.,2015:48))4استفاده و
مورد بازبینی قرارگرفت :که دراین رابطه ( :PCCi ،)4ظرفیت برد فیزیکی هر پهنه : Cf)pi)،درصد محدودیت
فشارهای اکولوژیکی : ECCi،ظرفیت برد اکولوژیکی هرپهنه محاسبه شد.
)100 − Cf ( P1) 100 − Cf ( P1) 100 − Cf ( Pn
×
×
)(4
100
100
100

× ECCi = PCCi

در این مرحله به منظورتعیین وضعیت ظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی از مدل  PSRاستفاده شدکه این مدل ازسه
شاخص فشار ،وضعیت وپاسخ درطول فرایند این گام درمنطقه مورد مطالعه استفاده شد ،دراین پژوهش مهمترین
فشارهای اجتماعی وفرهنگی براساس مطالعات کتابخانهای وبازدید میدانی شناسایی شدند و از روش  ANPبرای
وزن دهی شاخص فشارهای اجتماعی وفرهنگی استفاده شد واهمیت وبرتری هرکدام از فشارها از دامنه امتیازی  1تا
 9استفاده شد .برای محاسبه ظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی هرپهنه از رابطه ( )Beraand et al.,2015:184( )5دراین
پژوهش بازبینی و مورد استفاده شد .که دراین رابطه ( :ECCi ،)5ظرفیت برد اکولوژیکی هرپهنه :Cfpi،درصد
محدودیت فشارهای اجتماعی وفرهنگی و  :SCCCiظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی هرپهنه محاسبه شد .مرحله بعد
نقشه پهنه ظرفیت برد اکولوژیکی ،نقشه پهنه ظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی گردشگری درمحیط Arc GIS10.5

ودرمدل  Buldierروی هم گذاری شدند وپهنه ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت درمنطقه مورد مطالعه تعیین
شد (شکل .)2
100 − Cfp1 100 − cfp 2 100 − cfpn
×
×
)(1
100
100
100

× SCCCi = ECCi
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شکل  .2فلوچارت فرایند طرح ریزی مدل ظرفیت برد اکولوژیکی جهت توسعه کاربری گردشگری طبیعت درمنطقه مورد مطالعه

نتایج
براساس نتایج بدست آمده از نقشه توان کاربری گردشگری طبیعت دربخش جنوبی منطقه مورد مطالعه (شکل 10 ،)3
درصد از سطح منطقه (  4796802متر مربع) دارای توان مناسب برای کاربری توسعه گردشگری و  54درصد
(  064 39 258مترمربع) دارای توان متوسط است.

شکل  .3نقشه نهایی توان توسعه کاربری گردشگری طبیعت درمنطقه حفاظت شده کرخه دربخش جنوبی (منبع :نگارندگان.)7931،

ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری59 ...

نتایج حاصل از تعیین اهمیت نسبی هریک از فشارهای موثردرفرایند تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت درمنطقه
سهای مقایسه زوجی که درنرم افزارSuper Decisions2.0.8
مورد مطالعه نشان دادکه میزان ناسازگاری کلیه ماتری 

یباشد که نشان دهنده رعایت سازگاری درقضاوت
محاسبه گردید کمتراز  0/1ومیزان ناسازگاری کل معادل  0/ 038م 
یدهد که معیارفشارهای اکولوژیکی
ها است .وزن فشارهای اکولوژیکی استخراج شده از ابرماتریس حدی نشان م 
(معیاراقلیم (  )0/ 133وپوشش گیاهی ( )0/311بیشترین اهمیت را درتعیین ظرفیت برد اکولوژیکی توسعه گردشگری
طبیعت داشتهاند و زیرمعیارفشار تراکم پوشش گیاهی ،فاصله از منابع آبهای سطحی وتعداد روزهای گردوغبار به
ترتیب هریک با ضریب اهمیت  0/ 069 ،0/ 078و  0/ 064بیشترین و زیرمعیارفشارهای تعداد روزهای آفتابی شدید،
عمق خاک و فاصله از گسل هریک با میزان ضریب اهمیت  0/ 0،015 /810و  0/ 007کمترین میزان اهمیت را
درفرایندتعیین ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)1
جدول  .1وزن نهایی فشارهای اکولوژیکی موثربرتعیین ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت حاصل از فرایند تحلیل شبکهای ()ANP
منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

یدهد که فشارهای فاصله از امکانات
وزن فشارهای اجتماعی وفرهنگی استخراج شده از ابرماتریس حدی نشان م 
فشارهای اکولوژیکی

وزن نهایی

فشارهای اکولوژیکی

وز ن

وزن نهایی

فشارهای اکولوژیکی

نهایی
بهای سطحی
فاصله از آ 

0/ 069

شیب

0/ 037

0/ 007

فاصله از گسل

0/ 133

تراکم پوشش گیاهی

0/ 078

عمق خاک

0/510

جهت جغرافیایی

0/ 029

بافت خاک

0/ 021

زمین شناسی

0/260

اقلیم

0/ 009

فرسایش خاک

0/ 033

فاصله از چاهها

0/ 043

شکل زمین

تعداد روزهای گردوغبار

0/ 064

فصل زادآوری جانوران

0/ 036

م ن ا ب ع آ بی

0/211

0/ 041

ارتفاع از سطح دریا

پوشش گیاهی وجانوری

0/311

تعداد روزهای بارانی
تعداد روزهای آفتابی شدید

0/810

0/230
0/ 023

شرجی بودن

نهای کشاورزی به ترتیب هریک با ضریب اهمیت ،0/ 249
رفاهی ،فاصله از چشم اندازهای طبیعی وفاصله از زمی 
 0/131و  0/ 129بیشترین اهمیت را درتعیین ظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی توسعه گردشگری طبیعت داشتهاند و
فشارهای فاصله از جاذبههای تاریخی ،مذهبی و باستانی ،فاصله از مناطق شهری وکاربری اراضی هریک با میزان
ضریب اهمیت  0/ 0،054 / 039و  0/ 063کمترین میزان اهمیت را درفرایندتعیین ظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی
توسعه گردشگری طبیعت را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)2
جدول  .2وزن نهایی فشارهای اجتماعی وفرهنگی موثربرتعیین ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت حاصل از فرایند تحلیل شبکهای ()ANP
فشارهای اجتماعی و فرهنگی
فاصله از امکانات رفاهی
فاصله از چشم اندازهای طبیعی
فاصله از مناطق شهری

وزن نهایی
0/ 249
0/131

فشارهای اجتماعی و فرهنگی
فاصله از جاذبههای تاریخی ،مذهبی وباستانی

0/ 039

نهای کشاورزی
فاصله از زمی 

0/ 129

0/ 054

فاصله از مناطق روستایی

0/ 24 1

فاصله از راههای ارتباطی

0/ 122

فاصله از خطوط انتقال برق

0/ 087

کاربری اراضی

0/ 063

وزن نهایی

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،
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یدهد که  2398401نفردرسال درپهنه دارای توان مناسب
نتایج حاصل از محاسبه ظرفیت برد فیزیکی نشان م 
یتوانند بازدید کنند ،نتایج حاصل
یتوانند از منطقه بازدید کنند و  12946532نفردرسال درپهنه دارای توان متوسط م 
م
یدهد درپهنه دارای توان مناسب معادل  237774نفر درسال ودرپهنه دارای
از محاسبه ظرفیت برد اکولوژیکی نشان م 
یدهد،
توان متوسط  623 1 266نفردرسال تعیین شد .نتایج حاصل از محاسبه ظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی نشان م 
درپهنه دارای توان مناسب معادل  33534نفر درسال ودرپهنه دارای توان متوسط  1136499نفردرسال تعیین شد .که
براین اساس ظرفیت برد فیزیکی بیشترین میزان وظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی کمترین میزان را به خود اختصاص
دادهاند (نمودار .)1

نمودار  .1مقایسه انواع ظرفیت برد درمنطقه حفاظت شده کرخه جنوبی
منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

براساس نتایج بدست آمده از نقشه ظرفیت برد کاربری گردشگری طبیعت دربخش جنوبی 32 ،درصد از سطح منطقه
(  1405785متر مربع) دارای ظرفیت برد باال برای کاربری توسعه گردشگری طبیعت 42 ،درصد (57 1 31 181
مترمربع) دارای ظرفیت برد متوسط و  26درصد ( 1 124915 1مترمربع) دارای ظرفیت برد کم است (شکل .)4

شکل  .4پهنه بندی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت درمنطقه حفاظت شده کرخه جنوبی
منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری16 ...

بحث ونتیجه گیری
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ظرفیت برد اکولوژیکی ،اجتماعی وفرهنگی منطقه حفاظت شده کرخه به منظور
شهای مختلف از روش
توسعه کاربری گردشگری طبیعت است .به منظور دستیابی به این هدف پس از مطالعه رو 
ارزیابی چند معیاره مکانی استفاده شد ،دراین پژوهش پس از تعیین فشارهای مؤثر هریک از معیارها و زیرمعیارهای
تعیین شده درقالب مدل تحلیل شبکه وارد شدند و وزن نسبی ونهایی هریک از آنها به کمک مقایسات زوجی
درمحیط نرم افزار  Super decisionمحاسبه شد ،پس از تعیین معیارها و وزن آنها به منظورپهنه بندی ظرفیت برد
ابتدا اطالعات مکانی وتوصیفی به الیههای اطالعاتی و روی هم گذاری پهنه ظرفیت برد اکولوژیکی وپهنه ظرفیت
برد اجتماعی وفرهنگی ،نقشه پهنه ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت درمنطقه حفاظت شده کرخه جنوبی تهیه
شد (نقشه  .)3نقشه نهایی طبقه بندی شده حاصل از ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت درمنطقه مورد
مطالعه نشان دهنده این امراست که در منطقه مورد مطالعه حدود  14058785مترمربع دارای ظرفیت برد باال و
 57 1 31 181مترمربع منطقه دارای ظرفیت برد متوسط و  1 124915 1مترمربع منطقه دارای ظرفیت برد کم است
(جدول .)3
جدول  .3مساحت ودرصد ظرفیت برد توسعه کاربری گردشگری طبیعت درمنطقه حفاظت شده کرخه جنوبی
ظرفیت برد باال
مساحت (مترمربع)

14058785

درصد

32

ظرفیت برد متوسط

ظرفیت بردکم

57 1 31 181

1 124915 1

42

26

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

همچنین نتایج بدست آمده نشان دادکه میزان ظرفیت بردفیزیکی (  42040نفردرسال) ،ظرفیت برد اکولوژیکی
(  97 399 28نفر درسال) وظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی (  1170033نفردرسال) است ،که با توجه به تعداد افراد
بازدیدکننده (حدود  4000نفردرسال) ،ظرفیت برد منطقه مورد مطالعه باالتراست (نمودار) .درمطالعه ای که توسط
امینی وهمکاران ( )6931در منطقه دوکانان به کارگرفته شده است ،عوامل محدودیت درنظرگرفته شده درمنطقه
مذکور شامل تعداد روزهای بارانی ،تعداد روزهای بارش برف وتعداد روزهای یخبندان بوده است که فقط یک عامل
(تعداد روزهای بارانی) با پژوهش حاضرمطابقت دارد ،همچنین درمطالعه دیگر حسین زاده وهمکاران ( )4931که
عامل محدودیت (شدت تابش ،درجه شرجی بودن ،بارندگی شدید ،توفان ،تعطیالت موقت ،فرسایش ساحلی،
کیفیت آب ،انحصارساحل وعامل اکولوژیکی) درمنطقه ساحی جزیره کیش درنظرگرفته شده است که با فاکتورهای
پژوهش حاضر فقط فاکتورهای شرجی بودن وبارندگی مطابقت داردWei .و  ،) 2017 ( Shashanمهمترین
صهای درنظرگرفته شده درمنطقه ژئوپارک جهانی یونسکو درهنگ کنگ شامل چشم انداز ،منابع زمین شناسی،
شاخ 
صهای
منابع بیولوژیکی ،منابع فرهنگی ،حمل ونقل وپارکینگ ،امنیت ،نظافت و رفتاربازدیدکنندگان که شاخ 
وضعیت امنیت ،وضعیت حمل ونقل ،وضعیت نظافت با شاخصهای پژوهش حاضرمطابقت دارد .همچنین درمطالعه
دیگر که توسط Aryasaوهمکاران (  ) 2017عوامل محدودیت کننده مهمی که برظرفیت برد منطقه درنظرگرفته شده
است شامل تنوع زیستی ،مدیریت کاربری ،شیب ،فرسایش پذیری خاک وبارندگی که به جزء فاکتورهای تنوع
زیستی ومدیریت کاربری سایر فاکتورهای انتخاب شده با پژوهش حاضرمطابقت دارد .درمطالعه دیگر درپارک ملی
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 Apatlacoکه توسط Gonalez-Guerroroوهمکاران (  ) 2015که فاکتورهای اجتماعی ،فرسایش پذیری ودسترسی به
منطقه به عنوان مهمترین عوامل محدودکننده درجزیره  Mabulکشورمالزی انتخاب شده است که فقط یک عامل
(فرسایش پذیری) با پژوهش حاضر مطابقت دارد ،علت تفاوت عوامل محدوکننده درمناطق طبیعی مختلف به دلیل
یباشد.
شرایط اکولوژیکی وفرهنگی حاکم برمنطقه م 
پیشنهادها
یگردد شامل-1 :بهبود
خها (راهکارها) درجهت بهبود وضعیت ظرفیت برد منطقه مورد مطالعه ارائه م 
مهمترین پاس 
یتواند به طور غیر مستقیم درجهت باالبردن ظرفیت برد
وضعیت خدمات رفاهی و زیربنایی دراطراف منطقه که م 
منطقه موثرواقع شود -2 .با توجه به اینکه ارزیابی توان به منزله یک ضرورت درکنار ارزیابی ظرفیت برد دربرنامه
عتری صورت گیرد-3 .بهبود درک
ریزی توسعه کاربری گردشگری طبیعت نیاز است که درمنطقه ارزیابی جام 
یتواند نقش موثری درحفظ
گردشگران طبیعت از اهمیت منطقه حفاظت شده کرخه درمواقع بازدید از منطقه م 
ظرفیت برد منطقه داشته باشد -4 .محدود نمودن دسترسی به مکانهای تعیین شده درمنطقه مورد مطالعه که دارای
ظرفیت برد پایین هستند مانند منطقه بندی یا حصارکشی وعبوردادن بازدیدکنندگان طبیعت از مسیرهایی که دارای
تهایی به منظور اخذ ورودی برای مناطقی که ظرفیت برد پایینی دارند-6 .
ظرفیت برد باالیی دارند -5 .اتخاذ سیاس 
تهای منطقه حفاظت شده کرخه جهت توسعه گردشگری طبیعت از طریق رسانه ملی،
اطالع رسانی ومعرفی قابلی 
چاپ کتاب ومقاله وغیره -7 .پایش متوالی ظرفیت برد منطقه موردمطالعه ،با توجه به اینکه مطالعات ارزیابی ظرفیت
برد تنها دریک دوره زمانی مشخص است ،لزوم پایش مستمر زمان بندی شده ظرفیت برد منطقه انجام شود.
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