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  گردشگريپایدار توسعۀبه منظور  رآفرین در جزیره قشمکا  گردشگريتعیین ظرفیت
  

  2زاده یاهللا منش رحمت، 1 قلعهییرزایفرزاد م
  

  
  چکیده

 از موضوعات مهم در بحث رش،ی پذتی دامنه ظرفنیی جهت تعداری پاي گردشگرتی ظرفیامروزه بررس
 بی کشور، با توجه آسيز مقاصد گردشگر ایکی قشم به عنوان رهیجز. رود  می به شمارنی کار آفريگردشگر

 حفاظت از حث وجود ژئوپارك ثبت شده در آن، بنی و همچنیعیطب هاي   و جاذبهیآثار فرهنگبودن  ریپذ
 رهی جزي گردشگرتی نوشتار ظرفنیلذا در ا. است ي ضرورکامالً رهی جزنی ايژئوپارك و در مجموع گردشگر

 ی و واقعیکیزی تحمل فتی تحمل و در دو بخش ظرفتیف ظرنیی تعهاي  و مدلها روش قیقشم از طر
 2950 مجموعا رهی جزرده گستي گردشگریکیزی تحمل فتیدهد که ظرف  می نشانجینتا. محاسبه شده است

 گسترده ي گردشگري برا،ی تحمل واقعتیاما در مورد ظرف. است  نفر844 متمرکز ي گردشگرينفر و برا
 گفت با توجه وجود ژئوپارك دی بای کلجهی نتکیدر . است  نفر322 متمرکز ي گردشگري نفر و برا1125

 موردتوجه گردشگران را رشی در پذي برد گردشگرتی ظرفدی، بااست  مهماریقشم که بحث حفاظت آن بس
 جی بوده و با توجه نتاي گردشگريرای خودشان پذي کاربرتی بر طبق ظرفي کرد تا گردشگریقرار داد و سع

مورد استفاده و بودن   متمرکزای بر طبق گسترده زی ني گردشگرهاي  فعالیتگسترده،  متمرکز و يگردشگر
  . ردی قرار بگدیبازد

  
 پایدار توسعۀگسترده،  و متمرکز يقشم، گردشگر رهی، جزنیکارآفر يگردشگر ،يگردشگر تیظرف :کلیدي واژکان

  

                                                                                                                   
 ی بهشتدی، دانشگاه شهیی مناطق روستاینی کارآفریی فضايزیر  برنامهي دکترايدانشجو - 1

mirzaee_farzad@yahoo. com  
 ی بهشتدی دانشگاه شهی انسانيای گروه جغرافیعلم تیعضو هئ - 2
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  مقدمه

 مطلوب هاي رفی و همواره بر پیامد، گردشگري به عنوان فعالیتی بدون خطر مع1970تا اواخر دهه 
 هاي تحقیقی متعدد، پیامد هاي  و گزارشها   یافته1980از دهه . شد  میو منافع اقتصادي آن تاکید

رهنمایی و (ی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوب گردشگري را مورد تایید قرار دادندمحیط زیست
  اخیر را رشد شهر نشینیهاي  دههیکی از دالیل گسترش گردشگري در . )18، 1387همکاران؛ 

استرس زا و غیر عادي که با  هاي  در واقع شهر نشینی به دلیل ایجاد شرایط و موقیعت. دانند می
. طبیعت انسانی سازگاري چندانی ندارد به روند رو به رشد گردشگري شتاب افزونی بخشیده است

مفهوم . ه پایداري ختم شودامروزه باید گردشگري در مسیري حرکت کند که، پایان این راه ب
 هاي  که نیازاي  توسعه:  تعریف شده استگونه اینپایداري توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه 

شان به مخاطره های  نیاز تأمین آتی را در هاي  بدون این که توانایی نسل، کند می تأمیننسل فعلی را 
  . )127، 1388ضیایی، (بیندازد

و وجود مشکالت واضح در ارتباط گردشگري و محیط، دانشمندان و موضوعات  با توجه به این
مورد  يها روشاستفاده میکنند که یکی از  مختلف سنجش پایداري يها روشمحققان از مفاهیم و 

در سطح محلی رابطه بسیار قوي بین . استفاده براي انجام این مهم، ظرفیت تحمل گردشگري است
عوامل محیطی و دیگر عوامل جغرافیایی در یک . وجود داردعوامل اجتماعی، اقتصادي و محیطی 

. شود  میاقتصادي در آن هاي  فعالیتدهد که سبب جذب انسان و   میی را شکلهای  مکان مزیت
محیطی و منابع  هاي   بر مبناي شرایطغالباً انسان و شیوه زندگی افراد در سطح محلی هاي  فعالیت

 انسانی هاي  فعالیت تأثیر تحتموجود در سطح محلی نیز    در سطح محلی است، در مقابل شرایط
 محلی اثر نگذاشته است، هاي  انسانی تا حد زیادي بر روي ویژگی هاي  فعالیت که زمانی. قرار دارد

در این شرایط از جمله .  انسانی و شرایط محلی وجود داردهاي  فعالیتهنوز تعادل و توازن بین 
 انسانی است که هاي  فعالیتث میزان ظرفیت محیط براي بارگذاري اولین مباحث قابل طرح، بح

 مقصد یک پذیرش ظرفیت تعیین. )30، 1388شورچه، (طلبد را میها  یک حد خاصی از آستانه

 مفهو این با برخورد در واقع در. است گردشگران و ارزشی ساکنان قضاوت وها  نگرش به توجه نیازمند

 گردشگري مقصد پذیرش شود می استفاده ذهنی ارزیابی نوع ظرفیت رو این یک از این از پیچیده، م

  .  نحوه نگرش و قضاوت افراد استکننده واقع منعکس در که یذهن يها شاخص کارگیري به با عموماً
 مقصد یک زود یا که دیر است فرض این بر مبتنی گردشگري مقصد یک پذیرش ظرفیت مفهوم

 تعداد عبارتی به. بود خواهد انتظار مقصد در افول پس آن از هک رسید خواهداي  هنقط به گردشگري

 ظرفیت تحلیل و تجزیه  گردشگري خواهد شد، لذاهاي هجاذب و منابع نابودي باعث گردشگران زیاد
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 در مشی ضروري خط گردشگري، در پذیرش ظرفیت تعیین. شد خواهد پذیرش مقصد، ضروري

 استفاده مورد اماکن محل و توسعه محل، ویژگیهاي یلتحل اساس بر معموالً که است ریزي برنامه

 ظرفیت. است گردشگري تحلیل بازارهاي براي بازخوردي چنین هم و پذیرد می صورت گردشگران

 محاسبه محل، نیاز مورد تعداد گردشگران و توسعه هاي محدودیت ایجاد با پذیرش

  . )181- 180، 1390پور و همکاران؛  حسن(شود می
 

  بیان مسئله
.  محیط زیست یک ضرورت اساسی استپایدار توسعۀطورمشخص ظرفیت تحمل براي حفظ و  به

توان از هر منطقه به عمل آورد بدون این   میکه اي ه ظرفیت تحمل عبارت است از حداکثر استفاد
 را بازدیدکنندهموجب بروز اثرات منفی در منابع شود و یا میزان رضایت  اي ه که چنین استفاد

. )138، 1387رضوانی،(د، یا اثرات نامطلوبی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ آن منطقه بگذاردکاهش ده
 جزیره قشم به عنوان یکی از بزرگترین جزایر ایرانی، یکی از مقاصد گردشگري در کشور به شمار

و سواحل دریایی از یک طرف، و موضوع تجارت اقتصادي و فرهنگ بومی ها  وجود جاذبه. رود می
از . از سوي دیگر باعث شده است که عالقمندان زیادي هر سال از این جزیره بازدید کنندمنطقه 

طرفی به خاطر وجود مسئله خدمات درمانی و امکانات رفاهی تفریحی در قشم، گردشگران خارجی 
طبیعی است که کنترل این جمعیت . کنند  می به منطقه مسافرتفارس خلیجنیز از مناطق اطراف 

 و ساماندهی فضاي گردشگري دارد چرا که ورود بیش از حد گردشگران به ریزي نامهبرنیاز به 
شود، خود   میاکوتوریستی جزیره هاي  به موجب تضعیف منابع طبیعی و جاذکه  اینجزیره، عالوه بر 

خطري براي تخریب آثار فرهنگی، تضعیف فرهنگ بومی و کمبود امکانات رفاهی براي گردشگران و 
ورود این گردشگران، خطر آسیب رسانی به . ردشگران از سفر به جزیره نیز خواهد شدناخرسندي گ

دهد و عالوه بر آن ممکن است باعث   میآثار و میراث فرهنگی و فرهنگ و تاریخ منطقه را افزایش
. استهالك منطقه و نارضاینی مردم بومی و کاهش مشارکت جامعه بومی در فرایند گردشگري شود

اساسی براي  هاي  تواند در تعیین ظرفیت  میل تعیین ظرفیت تحمل گردشگري منطقهبه همین دلی
  .کند میي پایدار فراهم بردار بهرهجذب گردشگر، شاخص بوده و زمینه را براي 

 براي یک ویژه به اي منطقهبنابراین لزوم تعیین یک ظرفیت برد و تحمل براي گردشگري براي هر 
 که  اینضمن ها  تعیین این ظرفیت. است ت قرار دارد الزم و ضروريکه در کانون توجها هاي جزیر

 گردشگري جزیره نیز مفید پایدار توسعۀشود، در   میو امکاناتها  موجب استفاده بهینه از کاربري
 مطالعه مورداز طرفی وجود ژئوپارك قشم و موضوع حفاظت از آن باید به صورت جدي . خواهد بود
 تا در صورت وجود اخالل در روند حفاظت کند میالنه از ژئوپارك قشم بازدید یونسکو سا. قرار بگیرد
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که ورود بیش از  پس در این گونه موارد از آنجایی. جزیره، جهت حذف ژئوپارك از یونسکو اقدام کند
  . است ، تعیین ظرفیت تحمل بسیار ضرورياست حد گردشگران خود یک عامل منفی

 ویژه تعیین ظرفیت برد، هاي  حمل گردشگري جزیره از طریق مدلدر این نوشتار مسئله ظرفیت ت
هدف این بود تا میزان ظرفیت پذیرش براي هر طبقه و براي هر نوع . براي جزیره محاسبه شده است

 گردشگري پایدار توسعۀگردشگري به طور جداگانه محاسبه گشته تا امکانات الزم و تهمیدات براي 
، از سوي اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی. ارائه شودمتناسب با این ظرفیت تحمل 

جهت برآورد ظرفیت تحمل نواحی طبیعی براي مقاصد گردشگري سه نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، 
 . خواهیم پرداخت ها روششده است که در ادامه به این   واقعموردتوجه واقعی و موثر

  
  روش تحقیق

 تحلیلی، مورد – و به روش توصیفی گردآوري اي  کتابخانه طریق مطالعه و آمار ازمطالعه موردمنابع 
و آشنایی با  هاي  کتابخانه هاي  مبانی نظري تحقیق و منطقه از طریق بررسی. بررسی قرار گرفت

سپس براي محاسبه ظرفیت تحمل گردشگري . منطقه از طریق مشاهدات میدانی حاصل گردید
  شدند  و نامناسب براي گردشگري با مدل اکولوژیکی توریسم تعیینمناسب  هاي  جزیره، ابتدا پهنه

 و اقلیمی و شناختی زمینزمین، پوشش گیاهی و  هاي   واحدهاي با استفاده از شاخصها  و این پهنه
خاك در دو طبقه و در دو بخش گردشگري گسترده و متمرکز حاصل شد و سپس از طریق این 

 قشممنطقه  تحمل، ظرفیت تحمل فیزیکی و واقعی براي رفیتظو با استفاده از مدل ها  یافته
  . صورت گرفتها  اساس این یافته  برگیري نتیجهمحاسبه گردید و سپس 

ظرفیت تحمل فیزیکی با استفاده از فضاي گردشگري هر شخص، متوسط اقامت گردشگران و 
محاسبه ظرفیت تحمل براي . جداگانه محاسبه شد صورت بخش بهمساعد براي هر هاي  مساحت پهنه

 گردشگري شناخته شده و سپس بر اساس میزان ظرفیت تحمل کننده واقعی نیز ابتدا عوامل محدود
فیزیکی و ضریب موانع گردشگري، ظرفیت تحمل واقعی در طبقات مختلف گردشگري متمرکز و 

  . گسترده محاسبه گشت
  

  مطالعه موردمنطقه 
که در نقاط مختلف آن پراکنده شده   بزرگ دارد جزیزه کوچک و130 حدود فارس خلیجمنطقه 

در  قشم جزیره. هستند جزایر شمالی که کم و بیش پراکنده هستند، در مالکیت ایران. است
 1491ل معاد مساحتی با )40، 1388 و همکاران؛ گورانی رستم(محدوده سیاسی استان هرمزگان

طول جزیره . است واقع شده هرمز تنگه نهدها در فارس خلیج و کشور جزیره مربع، بزرگترین کیلومتر
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 کیلومتر بشینه عرض آن در خط مستقیم بین الفت در شمال و روستاي 144از غرب به شرق 

 و شاه 89، 1388؛ گورانی رستممستوفی الممالکی و (است  کیلومتر43شیب دراز در جنوب برابر 
. واقع شده است دریاي عمان از فارس خلیج ورودي مدخل در جزیره این. )35، 1385پسندزاده؛ 
است و با سه جزیره هرمز، هنگام و الرك هم  شهاب و هرمز مرکزي، سه بخش داراي قشم شهرستان

از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمیر و . )155، 1387 و حسین زاده؛ گر نوحه(است مرز
 جزیره الرك، از جنوببه از شمال شرقی به جزیره هرمز، از شرق به قسمتی از شهرستان بندرلنگه،

 روش آب(گردد  میجزیره هنگام، و از جنوب غربی به جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی محدود
 دهستان دو داراي شود،  میشامل را جزیره قسمت شرق که مرکزي بخش. )280، 1390و جهانیان؛ 

  . است جزیره غربی بخش برگیرنده در که شهاب بخش و و مکان حومه
 از عمدتاًها  دشت سطح. است شده ارتفاع تشکیل کم نسبتاً و مسطح هاي  دشت از شمق جزیره

 و پستی شیب مالیم، داراي اراضی از دسته این. است یافته تشکیل دانهآبرفتی ریز هاي ه نهشت
 با طوالنی نسبتاً و باریک هاي  دشت. است تا سنگین متوسط بافت و عمیق خاك با کم، بلندي

. )238، 1388روزبهی و همکاران؛ (دارد وجود جزیره در نیز ماسه از پوشیده یا و گلی هاي  پهنه
وهواي   آبرغم علی. است  باالهاي ي گرم و مرطوب با دماهوا و آبي مسلط بر منطقه هوا و آب

 شرایط تأثیر تحتیکنواخت آن، تنوعی از گیاهان و جانوران در منطقه وجود دارد که 
 بزرگ جزیره. )Attar and Hamzeei; 2004, 200(است ، خاك و شرایط آبیژئومورفولوژیکی، اقلیمی

 به ایران گردشگري از قطبهاي یکی دارد، که فراوانی طبیعی هاي هجاذب از با برخورداري قشم زیباي و

 تواند  می...و  مانگرو يها جنگلسواحل،  باستانی، آثار ،ها هکو و ارتفاعات طبیعت زیبا،. آید  میحساب

 بسیاري طرفی از. تبدیل کند گردشگر جذب و جلب نظر از نقاط ردیف پردرآمدترین در را جزیره این

اکبرپور سرانسکارود و (بکر طبیعت و قشم هاي هستار درة  مانگرو،هاي جنگل مانندها  جاذبه این از
یره در کنار تمدن و آثار فرهنگی کهن و مردمان بومی باعث شده تا این جز) 131، 1389نوربخش؛ 

 منطقه. )157، 1387،  و حسین زاده؛گر نوحه( گردشگري کشور تبدیل شودهاي به یکی از کانو

 و مهم هاي  بوم زیست از یکی توان  میقشم را جزیره غربی شمال در حرا هاي جنگل شده حفاظت
  .)239، 1388روزبهی و همکاران؛ (قشم برشمرد جزیره حساس

 اسالمی و هاي حلقه و شبکه ارتباطی تجاري بین کشوراین جزیره همچنین به لحاظ اقتصادي، 
اما یکی از موضوعات مهم گردشگري . )Hojabri-Nobari et al,2011, 90(است  تاریخیهاي مکان

 به ثبت یونسکو رسید و شامل 2006این ژئوپارك در سال . است جزیره قشم، ژئوپارك قشم
 . است. .  کارستی وهاي  حرا، غارهاي جنگلن، ی همانند دره ستارگان، گنبد نمکی نمکداهای  هجاذب
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  مطالعه مورد موقعیت منطقه – 1شکل 

 
  تحقیق هاي  یافته

ظرفیت تحمل معیاري است که حداکثر دامنه استفاده از یک موقعیت و محل تفرجی یا هر منبع 
ت که در به عبارت دیگر، ظرفیت برد روشی اس. کند میخسارتی محاسبه آوردن  خاص را بدون وارد

 تفرجی با اکوسیستم طبیعی یا نیمه طبیعی و نیز مراجعه هاي  فعالیت متقابل تأثیر غالباًآن، 
سازمان جهانی توریسم ظرفیت تحمل را بر اساس موارد زیر تعریف . شود  میکنندگان در نظر گرفته

  :کند می
هنگی و سطوح باید طوري حفظ شوند که به محیط فیزیکی اسیب نرسانده و مشکالت فر -1

 . اجتماعی و اقتصادي نداشته باشد
 گردشگري و نوع هاي  فعالیتنوع   کلی حاصل ازهاي تعداد بازدید کنندگان با اهداف و طرح -2

  . )102، 1382نحرلی و رضایی؛(ی سازگار باشدمحیط زیستتجربیات 
 يها و مکانها  فیزیکی و واقعی گردشگري، در ابتدا باید پهنهجهت محاسبه ظرفیت تحمل 

یعنی مساحتی از منطقه که براي پذیرش گردشگران . مناسب براي ورود گردشگران را معین کنیم
. گیرد می در دو بخش گردشگري متمرکز و گردشگري گسترده صورتها  این پهنه. است مستعد

مدل اریابی توان اکولوژیک یک سرزمین یا منطقه، که به نوعی یک آمایش سرزمین است که تعیین 
نوع کاربري ترین  و ممکنترین   اجتماعی انتخاب مناسب-یزیکی، بیولوژیکی و اقتصادينتایج ف

این مدل، براي تعیین ) 212، 1381مخدوم،( را بر عهده داردریزي برنامهسرزمین در منطقه 
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تفرج یا گردشگري متمرکز شامل . استگردشگري متمرکز و گسترده نیز ابزار مطمئنی  هاي  پهنه

جهاست که نیاز به توسعه دارند مانند شنا، اسکی، خور گشت، اردو زدن، آن دسته از تفر
هاست  رانی و بازدید از آثار فرهنگی و تفرج یا گردشگري گسترده شامل آن دسته از تفرج دوچرخه

که نیاز به توسعه ندارند مانند کوهنوردي و شکار، یا نیاز به توسعه اندك دارند، مانند ماهیگیري، 
. )27-26، 1389رشیدي و همکاران؛ ( و تماشاي جانوران در طبیعتسواري اسبصحرا گردشی، 

، پوشش گیاهی و شناسی زمینبراي محاسبه از هفت شاخص ارتفاع، شیب، جهت شیب، خاك، 
 ARC GISاین شاخص ها، در برنامه  هاي   آفتابی و میانگین دما استفاده و پس از تهیه الیههاي روز

طبقه اول بهترین مناطق . و گسترده جزیره قشم در سه طبقه حاصل شدمتمرکز  هاي  نقشه پهنه
طبقه دوم نیز تا حدودي مستعد بوده ولی طبقه نامناسب از پتانسیل . است براي پذیرش گردشگر

دهد که بیشتر جزیره از استعداد   مینشانها  این نقشه. نیستالزم براي پذیرش گردشگر برخوردار 
  :ر برخوردار هستندباالیی براي پذیرش گردشگ

  
  مناسب گردشگري متمرکز و گسترده جزیره قشم هاي   پهنه– 1جدول 

  مجموع  نامناسب  طبقه دوم  طبقه اول  
  1481 / 295  636  346  498  گردشگري متمرکز
  1481 / 295  6  56  1492  گردشگري گسترده

  
 تحمل فیزیکی توان ظرفیت  میمستعد گردشگري جزیره قشم، هاي  پهنهآوردن  پس از به دست

  :گردشگري این جزیره را محاسبه کرد
 ظرفیت تحمل فیزیکی عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که در یک مکان و زمان معین

 هاي هتواند بر اساس فرمول زیر براي پهن  میاین تعداد. توانند حضور فیزیکی داشته باشند می
  :شود میمناسب گردشگري محاسبه 

Rf
a
VAPcc 

 
 کننده مقدار فضایی که هر بازدید V/a مساحت پهنه مناسب براي استفاده گردشگران، A1که در آن 

 فیزیکی و یا افراد نداشته هاي هنیاز دارد تا به راحتی بتواند در آن جابجا شده و تداخلی با سایر پدید
 و در است مترمربع 1به اندازه این مقدار در حالت عادي براي یک فرد معمولی مساحتی افقی (باشد

یک فعالیت گردشگري گروهی، با توجه به موانع طبیعی، حساسیت منطقه و یا مالحظات ایمنی، 

                                                                                                                   
1- Area  
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 تعداد بازدید روزانه از یک مکان Rfو ) متغیر بوده و تنظیم آن به عهده راهنماي تور خواهد بود
  :شود می و بر این اساس محاسبه است

جزیره در دو طبقه و براي هر دو نوع گردشگري متمرکز و گسترده ظرفیت تحمل فیزیکی براي 
براي نمونه در مورد طبقه یک گردشگري گسترده، پهنه مناسب طبقه . شود  میجداگانه محاسبه

 که این پهنه در دو مربع که واحد مساحت است  کیلومترمربع1491یک گردشگري گسترده، حدود 
طبق آمار متوسط . شود  می، ضرب) متر مربع2به روي یک (است یک فرد براي گردشگري گسترده
شود و در نتیجه   می ضرب4بنابراین حاصل در عدد . است  روز4اقامت گردشگران در جزیره قشم 

طبق نتایج، ظرفیت تحمل فیزیکی گردشگري . شود  میظرفیت تحمل فیزیکی در این طبقه حاصل
همین فرایند براي . است  در کیلومتر مربع نفر2838در طبقه یک گردشگري گسترده جزیره قشم، 

براي گردشگري متمرکز، فضاي الزم براي . طبقه دوم گردشگري گسترده نیز صورت گرفت
بنابراین مساحت پهنه مناسب در . )یک به روي چهار متر مربع(است  متر مربع4گردشگري هر نفر 

  نفر498طبقه اول متمرکز، ظرفیت تحمل گردشگري . گردد  می ضرب4این مقدار و سپس بر عدد 
  . گیرد می همین فرایند براي طبقه دوم نیز صورت. است

ظرفیت تحمل واقعی عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان گردشگري که 
 این عوامل بر ظرفیت تأثیر که ناشی از شرایط ویژه آن مکان و کننده با توجه به عوامل محدود

این . )1390:علیزاده و همکاران( مجازند تا از آن مکان بازدید به عمل آورند،استتحمل فیزیکی 
عوامل محدودکننده با در نظر گرفتن شرایط و متغیرهاي بیوفیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی و 

البته باید در نظر داشت که عوامل . )23؛ص1386طبیبیان و دیگران، (آیند  میمدیریتی به دست
نسب، علی،  قنبري(تواند فقط مختص به همان منطقه باشد  میمحدودکننده هر منطقه

 اي منطقه ، براي مثال سیل در یک منطقه عامل محدودکننده باشد در حالی که در )101:1388
به عبارت دیگر عوامل . )31:1386شورچه، محمود،(دیگر این تهدید وجود نداشته باشد

 مطالعه مورددر منطقه .  هر منطقه بستگی دارد مشخصهاي  ی به شرایط و ویژگکامالً کننده محدود
 هاي  با دماي باال، کاربري هاي  بارندگی، تعداد روز هاي  تعداد روز:  شاملکننده عوامل محدود

مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست، اراضی کشاورزي، اراضی مسکونی، (کننده محدود
 گردشگري بر اساس مدل مخدوم، شیب باالي ، طبقه نامناسب در پهنه).  ...و باغات، بستر مسیل 

موانع و عوامل .  درصد در گردشگري گسترده25 درصد در گردشگري متمرکز و بیشتر از 15
از منظر شیب، در طبقه متمرکز، . محدود کتنده گردشگري در منطقه مورد بررسی قرار گرفت

 درصد بوده و براي 15 از، داراي شیب کمتر ( کیلومتر مربع از مجموع مساحت جزیره قشم1338
این رقم . است کننده  درصد مساحت از نظر شیب محدود10یعنی تنها . است گردشگري مناسب
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 1425. است  درصد4، تنها است  درصد آن مانع25براي گردشگري گسترده که شیب باالي 

ري  درصد شیب دارند و براي گردشگ25از کل مساحت جزیره کمتر از )  درصد96(کیلومتر مربع
در .  با دماي بسیار باال، شاید مهمترین مانع در گردشگري این جزیره باشدهاي روز. هستند مناسب

 درجه به عنوان شاخص گرمایی شدید در نظر گرفته شد که 35 باالي هاي این بخش معیار دما
 هاي از منظر میزان روز.  روز از سال دماي این جزیره در چنین وضعینی قرار دارد180متوسط 

. است  روز از سال با بارندگی همراه19، تنها است  در گردشگريکننده بارانی که یک عامل محدود
 گردشگري در هر طبیعتاً. است یکی دیگر از عوامل مهم در کاربري گردشگري، نوع کاربري زمین

 هاي  ی که از پوششیها زمینه. کند میکاربري قابل توسعه نیست یا به اندازه کافی توسعه پیدا ن
 که  اینآبی را در برگرفته، یا  هاي  زراعی یا باغی تشکیل شده یا مناطق شهري و روستایی و پهنه

 زیربط قرار دارد، جهت کاربري هاي تحت کنترل و حفاظت محیط زیست و مسئوالن و نهاد
 که طوري به است  در جزیره قشم، محدودکننده این نوع کاربري محدود. نیستگردشگري مناسب 

  .  قرار داردکننده در بخش کاربري محدود)  کیلومتر مربع62( این جزیرهيها زمینه درصد از 5ا تنه
  :نحوه محاسبه ظرفیت تحمل واقعی در ذیل توضیح داده شده است

  . آیند  میبه دستشوند و بر اساس فرمول زیر  می به درصد بیانکننده عوامل محدود
100*

M
mCF   
  

  . است مقدار کل یک متغیر M مقدار محدودکننده یک متغیرو m،کننده امل محدود عCFکه در آن 
 روز است که تقسیم 365 سال هم هاي کل روز.  روز است19 بارانی ساالنه قشم هاي براي مثال روز

همین مورد براي سایر عوامل . شود  می بارانی حاصلهاي این دو عدد، ضریب محدود کنندگی روز
 درصد به کل مساحت جزیره و کاربري 25 درصد و 15یعنی میزان شیب باالي . شود  میانجام

  . شود  می سال محاسبههاي  بارانی به کل روزهاي ناسازگار به کل مساحت و میزان روز
، آنها کننده عوامل محدودآمدن   بعد از به دستنهایتظرفیت تحمل واقعی در آوردن   جهت به دست

 :کنیم ی مگذاريرا در فرمول زیر جا
 
 
 
 
  

در همه اینها، ظرفیت تحمل فیزیکی که . شود  میپس از قرار دادن ضرایب در فرمول، نتایج حاصل
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100
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100
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شود تا ظرفیت   میکنندگی طبق فرمول باال ضربند قبلی حاصل شد، در ضرایب محدوددر فرای
  . تحمل براي هر بخش به دست آورده شود

  
  :بینید  می را در جدولنتایج حاصل از ظرفیت تحمل فیزیکی و واقعی

  نتایج ظرفیت تحمل فیزیکی و واقعی گردشگري- 2جدول 
  )به نفر(ظرفیت تحمل واقعی  )به نفر(ظرفیت تحمل فیزیکی  

 190 498  گردشگري متمرکز طبقه اول
 132 346  کردشگري متمرکز طبقه دوم
 1083 2838  گردشگري گسترده طبقه اول
 42 112  کردشگري گسترده طبقه دوم

 
  گیري نتیجه
این . است آید بیشتر نواحی جزیره قشم براي پذیرش گردشگران مستعد  میکه از نتایج برطور همان

آن و  هاي  مساعد براي کاربري، پوشش جنگلی و جاذبه يها زمینهمسئله به خاطر شیب بسیار کم، 
ی هم در های  در کنار این عوامل مساعد، محدودیتطبیعتاًاما . است وضعیت مساعد خاك و سنگ

به همین خاطر ظرفیت تحمل گردشگري . این جزیره براي گردشگري وجود داشت که بررسی شد
گردشگري متمرکز به دلیل نیاز به . براي دو نوع گردشگري متمرکز و گسترده محاسبه گشت

ضمن . داشتن فضاي بیشتر براي گردشگري براي هر نفر، از ظرفیت تحمل کمتري برخوردار است
لذا در نتایج به دست آمده، . است مناسب براي گردشگري نیز از حد معمول کمتر هاي   پهنه که این

 844 نفر و در مجموع 346 و براي طبقه دوم 498ظرفیت تحمل طبقه یک براي بخش فیزیکی 
بودن  این در حالی است که براي گردشگري گسترده، هم به دلیل باال. نفر در روز تعیین گشته است

مساعد براي گردشگري و هم به دلیل فضاي کم گردشگري براي هر نفر، این میزان  ايه  پهنه
البته علت افزایش ظرفیت براي طبقه یک گردشگري گسترده نسبت به . تقریبا دو برابر شده است

این نتایج براي ظرفیت تحمل واقعی به صورت قرینه وار . است وسعت طبقه اولبودن  طبقه دو، باال
علت این امر هم . کند مید اما در این بخش ظرفیت تحمل گردشگري کاهش پیدا تکرارمی شو

ناشی از آن است که در ظرفیت تحمل فیزیکی، تنها به وضعیت فیزیکی زمین و میزان فضاي مورد 
شد ولی در ظرفیت تحمل گردشگري واقعی،   مینیاز براي گردشگري هر نفر و میزان سفر توجه

 عواملی همانند که طوري بهموثري در کاهش ظرفیت پذیرش دارند  نقش کننده عوامل محدود
  . است گذارتأثیر پذیرش گردشگري ظرفیت خیلی گرم به شدت در کاهش هاي روز

پس از تعیین ظرفیت تحمل، باید گردشگري جزیره و میزان پذیرش آن سازماندهی و همساز با 
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 که  اینبرخورد اول :  به دو صورت برخورد کردتوان  میبه نتایج به دست آمده. ظرفیت برد جزیره باشد

افزایش ظرفیت تحمل از . جهت پذیرش بیشتر گردشگران، در پی افزایش ظرفیت تحمل جزیره باشیم
 ولی از دیدگاه ظرفیت تحمل واقعی، تا حدودينیست توان گفت که امکان پذیر   مینظر فیزیکی

توان برخی از   میبراي مثال. باردت ورزید به این امر مکننده توان با کاهش عوامل محدود می
آبی ناکارامد در جزیره را به کاربري گردشگري تبدیل کرد و یا  هاي  ناسازگار نظیر پهنه هاي  کاربري

روند را به کاربري   می به زیر کشتحاضر حال درمناطقی که براي کشاورزي مستعد نیستند ولی 
 هاي در مورد شیب. ق شهري نیز تغییر کاربر داده شودی از مناطهای حتی بخش. گردشگري تبدیل کرد

توان برخی از   می درصد نیز، اگرچه نمی توان شیب را تغییر چندانی داد، ولی25 درصد و 15باالي 
  . متناسب با گردشگري تبدیل کرد هاي  نواحی پرشیب به کاربري

فیت بیش از حد گردشگري توان در مفهوم کلی گفت این مورد است که نباید به ظر  میاما آنچه
. است مهمترین مسئله در جزیره قشم هم اکنون ژئوپارك قشم. که در باال اشاره شده اقدام کرد

مهمترین مسئله در مورد ژئوپارکها، بحث حفاظت آنهاست و ظرفیت تحمل هم دقیقا در همین 
ژئوپارك، به  ورود بیش از حد گردشگر به محیط طبیعتاً. کند میراستاي موضوع حفاظت عمل 

در چنین باید به ظرفیت پذیر . کند می و فرهنگی آن آسیب و فشار وارد شناسی زمینعوارض 
باشد  هاي گردشگر براي ژئوپارك و کل جزیره به شدت توجه کرد و پذیرش گردشگري در آستان

اقع به در و. ، براي آینده گردشگري جزیره مخرب نباشدها هکه بتواند ضمن استفاده امروز از جاذب
پس بهترین راهکار این است که با توجه به ظرفیت تحمل . بحث پایداري توجه الزم صورت گیرد

گردشگري جزیره، نه تنها از ورود گردشگران بیشتر جلوگیري کرده، بلکه همین گردشگران ورودي 
 را نیز هماهنگ شده و سازماندهی شده به سوي مقاصد گردشگري هدایت کرده و سعی بر آن شود

در اینجا دو گروه گردشگري . تا هر جاذبه و کاربري بر طبق پتانسیل خود، پذیراي گردشگري باشد
متمرکز و گردشگري گسترده مطرح شده و ظرفیت تحمل براي هر دو گروه جداگانه محاسبه 

  ، است  گردشگري براي هر دو گروه، در بیشتر موارد مجزاهاي  فعالیتاز آنجا که . گردیده است
.  قرار داده شودمدنظربه گردشگران نیز، این موارد باید ها   و جاذبهها فعالیتاین در توزیع بنابر

شود، در نتایج به   میبراي مثال بازدید از آثار فرهنگی که یک فعالیت گردشگري متمرکز محسوب
 نیز صادق سواري اسبهمین براي شنا و . دست آمده، از ظرفیت پذیرش کمتري برخوردار است

توان به   میکه حالیدر .  مشاهد شودها فعالیتبنابراین نباید هجوم گردشگران به سوي این . است
 کشاورزي و جنگلی جزیره هدایت يها زمینگذار در  و جاي آنها، بیشتر گردشگران را به سوي گشت

ه به طبع گردشگران فرهنگی و علمی، ب. است البته نوع گردشگران هم در اینجا داراي اهمیت. کرد
 تخریب آن آگاهی هاي دهند و به پیامد  میبحث حفاظت از محیط زیست و ژئوپارك اهمیت زیادي
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براي گردشگران خارجی .  گردشگران انبوه، شاید چنین دیدگاهی نداشته باشندکه حالیدارند، در 
 دیدگاه  ازویژه به قرار داد، موردتوجه نیز همین مسئله را باید فارس خلیج گردشگران حاشیه ویژه به

 طبق آمار بیشتر گردشگران ورودي به جزیره، که  اینبنابراین با توجه به .  آنهاي فرهنگی و پیامد
و بیشتر جهت استفاده از   مختلف بودههاي گردشگران عام بوده و از مناطق مختلف با فرهنگ

شگري حتی کنند، بنابراین باید ظرفیت پذیرش گرد  میامکانات رفاهی و تفریحی جزیره، مسافرت
از نتایج ارائه شده در این نوشتار هم دامنه پایین تري در نظر گرفته شود تا هم براي ژئوپارك قشم 

 . و هم براي کل گردشگري جزیره قشم از جهت پایداري گردشگري، موثر و مفید واقع شود
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