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 چکیده

طی چند دهه اخير گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای دستيابی به رشد اقتصاادی  ایاااد تناو  و  

 در نظر گرفته  ایااد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی صنعتثبات در اشتغال  پویایی تاارت و 

زیسات در پای داشاته اسات  بار محي را  رشد سریع صنعت گردشاگری فشاار روزافزونایاما ؛ شودمی

گسايتته صانعت ها حاکی از آن است که اولویت دادن باه مناافع اقتصاادی ناشای از توساعه عنانبررسی

زیست را با خطرات پایدار در مناطق متتلف شده و محي دار شدن اصول توسعهگردشگری موجب خدشه

با توجه به اهميت محاسابه ررفيات تحماح محاي   در پاپوه  پاي  رو    کرده استاجه روزافزونی مو

روش تحقيق به شايوه   گرفته استمورد ارزیابی قرار  کنگگردشگری در روستای  یررفيت تحمح محيط

تاری  عواماح مهم باتوجه به مؤثراز سه نو  ررفيت پذیرش فيزیکی  واقعی و  و توصيفی و تحليلی است

 91ساعات شدید آفتابی  تعداد روزهای یتبندان  بالاتری  بيشاينه دماا باي  از گردشگران )دود کننده مح

توساعه  های اصالی منطقاه بارای  باه عناوان عواماح محادودیت(درجه 5درجه و بالاتری  کمينه دما زیر 

برابار  ای کنگروست ررفيت تحمح فيزیکیتحقيق نشان داد  یهاافتهی در نظر گرفته شده است  گردشگری

 برابار باا ماؤثرو ررفيات تحماح در ساال نفار  511221ررفيت تحمح واقعی  در سال نفر  2596111 با

توان نتياه گرفت که روستای کنگ از نظر ررفيت تحماح میباشد  به ای  ترتيب می در سالنفر  919125

 دارد نبرای ورود گردشگران در شرای  مطلوبی قرار  فيزیکی

  شهرستان کنگروستای   مؤثرطرفيت تحمح   ررفيت پذیرش فيزیکی  واقعی ررفيت تحمح :هاواژهکلید
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 مقدمه -8

های عمده اقتصاادی از های اخير رشد و توسعه صنعت گردشگری و اتتاذ آن به عنوان یکی از فعاليتدر دهه

ی در جهات جاذگ گردشاگران  گردشاگر ۀو رقابت مقاصد عماد توسعهدرحالطرف کشورهای توسعه یافته و 

های گردشگری باه دو مقولاه مهام توجاه ریزان را بر آن داشته تا جهت افزای  درآمدهای حاصله از فعاليتبرنامه

دوم تلاش در جهت حفظ منافع   نمایند: اول افزای  رضایت گردشگران و ارتقای لذت و کيفيت تاربه گردشگری

دهند که گردشگران نقاط متتلفی را به عنوان مقاصد گردشگری مورد توجه قرار می ( Inskeep, 1991ميزبان )جوامع 

هاا و قلاح مرتفاع  گردند  مناطق غيرسکونتی مانناد کاوهای  مناطق شامح مقاصد سکونتگاهی و یا غيرمسکونی می

اسات تایی ها  مناطق ویپه زمي  شناسی و    نواحی غير ساکونتی شاامح ناواحی شاهری و روساها  دریاچهجنگح

(Boudett, et al., 2013 در ای  راستا طی چند دهه اخير گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای دستيابی به رشد  )

(  گردشگری روستایی موجب رشاد Sharpley, 2002) اقتصادی  اجتماعی و نيز بازآفرینی در نظر گرفته شده است

صاورت ها بارای درآماد بهتااارت و صانایع  گساترش فرصات اقتصادی  ایااد تنو  و ثبات در اشتغال  پویایی

ای های جداگانه  ایااد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی و گساترش مبناای یاق اقتصااد منطقاهفعاليت

(  گرچه در چند سال اخير گردشگری روستایی نيز به عنوان یکی از راهبردهای 2915یزدی و سقایی  پاپلیشود )می

پذیری محيطای در روساتاهای هادف یی مورد توجه و استفاده قرار گرفته وليک  هنوز سطح آسايبتوسعه روستا

(  از طرفی رشد سریع 2931قلم  راستندارد )ناسبی وجود گردشگری  جهت توسعه گردشگری بالاست و آمادگی م

ها حااکی از آن بررسایزیست را در پی داشته است  قرن اخير  فشار روزافزونی بر محي صنعت گردشگری در نيم

دار شادن گسيتته صنعت گردشگری موجب خدشاهاست که اولویت دادن به منافع اقتصادی ناشی از توسعه عنان

)زاهادی   کارده اساتزیست را با خطرات روزافزونی مواجه پایدار در مناطق متتلف شده و محي ۀ اصول توسع

زیست  تعيي  ررفيت تحمح مناطق متتلف گردشگری و ي های کاه  فشار بر محاساس یکی از راه(  برای 2913

ها براساس ای  ررفيت است  تعيي  مقدار فضای مورد نياز برای هار کااربری تعيي  مقدار فضای مورد نياز کاربری

های گردشگری تری  آن تعداد و نو  گردشگران و مسافرانی است که از مححبستگی به عوامح متتلفی دارد که مهم

کنند  تعيي  تعداد گردشگر مااز برای ورود به محح نيز با توجه به ررفيت تحماح داف متتلف استفاده میبرای اه

پایدار مفهومی مينه مفهوم توسعه(  لذا در ای  ز2939مهندسان مشاور شار  شود )می های گردشگری تعيي ماموعه

های هاا  آینادهت که درک  شاناخت و تحقاق آنها و اصولی اسآلبسيار اساسی و مهم است  زیرا دربرگيرنده ایده

خواهاد  یدر پایت را ها  اضمحلال و نابودی محي  و بشرتوجهی و جهح نسبت به آندهد و بیروش  را نوید می

پایدار به رشد اقتصادی و تحقق استانداردهای بهتر زندگی بدون از دست دادن منابع کمياگ طبيعی داشت  در توسعه

زمان  عدالت اجتماعی در استفاده از ميراث جمعی بشریت و همچني  محافظت از منابع هم طوربهشود و توجه می
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 مباحث در پایداری رویکرد شدن با مطرح بي  ای  (  در2915گيرد )زاهدی  ارزشمند طبيعت  مورد تأکيد قرار می

 نگاران تاربي  که اندیشمندان بسياری از توس  روستایی گردشگری به نسبت پایداری رویکرد توسعه  به مربوط

 پي  از بي  تفریحات و که گردشگری دارد وجود اعتقاد ای  است  شدهپذیرفته هستند  زیستمحي  و اقتصاد حفظ

 باه توجاه غيرمستقيم طوربه ای  امر که است های روستاییاجتما  ساختار از مهمی بت  به شدن تبدیح حال در

 را گردشگری تداوم و در جذگ هاآن قابليت و هافرصت ای  سازیهماهنگ گردشگری  هایفرصت نظر از پایداری

 به توجه بدون روستایی نواحی در گردشگری هایفعاليت توسعه   بنابرای (Butler, Hall, 1998) دهدمی قرار نظر مد

 آیناده نبارده  جاایی راه باه ناواحی ای  در صرف گردشگری نيست  توسعه پذیرامکان پایداری مفاهيم و مباحث

 ( 2916زاده  عليقلیسازد )می روبرو موانعی و هاچال  با را روستایی گردشگری هایعرصه و هافعاليت

اکولوژی  علم از پذیریررفيت است  واژه پذیریررفيت عنوان با کليدی مفهوم دارای پایدار گردشگری توسعه

دارای  مصانوعی یاا و محي  طبيعی از اعم محيطی هر که است واقعيت ای  مبي  پذیریررفيت است شده برگرفته

رویکارد  یق عنوانبه تحمح ررفيت روی بر (  مطالعه2916تولایی  است ) معينی بارگذاری ميزان و خاص ررفيت

در  تفریحی کاربری رشد که بود زمانی ای  و رسيد خود اوج به 2371 و 2361 هایدهه در تفرج  حوزه در مدیریتی

ضايایی  شاد ) تفریحای هاایمکان در هافعاليت انوا  و استفاده ميزان مورد در نگرانی افزای  موجب متحدهایالات

سيستم  پایداری حفظ راستای در توسعه و سنا  ررفيت تحمح محي  حدود و تعيي  برآورد (  لذا2931شکاری  

ابع مطالعه من  (Bardolet, Sheldon, 2008است ) ميزبان الزامی منطقه در موجود یطيمحستیز و اجتماعی اقتصادی 

بيشتر تحقيقات بر روی ررفيت تحمح محيطی متمرکز شده و ای  درحالی است که  که تاکنون دهدیمموجود نشان 

اسات گردشگری نادیاده گرفتاه شاده  در صنعتررفيت برد اجتماعی و امکانات نيز به عنوان یکی از مسایح مهم 

(Farrel & Mation,2002).  ن  مناابع تتریاب شاده یاا آ کند که باا عباور ازررفيت برد  حدودی را مشتص می

آورد که به ما در واقع ررفيت برد  یق رابطه ریاضی را فراهم میشود  جبران ناپذیر می  وارده بر اکوسيستم خسارات

سانا   رو یاازا(  Munar,2002از باه نقاح  2932حسي  زاده و عرفانيان  است )چند نفر گردشگر کافی  بگوید

 رديگریزی و مدیریت گردشگری پایدار مورد استفاده قرار تواند برای برنامهررفيت برد مفهوم قدرتمندی است که می

(Mexa & Coccossis,2004  ) 

در سطح ملی و  یمطالعات ررفيت تحمح گردشگری در نواحی روستایی و حفارت از پایداری محيطی در حوزه 

 ررفيت قابح تحماح ( در ارزیابی2931همکاران )زار  و  :شوداشاره می برخی از آنهانتایج  که به شدهاناام جهانی 

هر یق از روستاهای مورد  مؤثر  دریافتند که ررفيت قابح تحمح شهرستان نطنز محي  روستاهای هدف گردشگری

نفر در سال به روساتاهای  17111ررفيت قابح تحمح فيزیکی با  بالاتری  و بيشتر است انمطالعه  از تعداد گردشگر

 ( در2939همکاران )شود  مهدوی و مربوط می به روستای چيمه در سالنفر  3611آن با  هنا  و کماان و کمتری 
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در حاوزۀ ررفيات تحماح  ارزیابی آستانه تحمح حوزه مقصد گردشگری روستاهای شهرستان چالوس  دریافتند که

به اشبا  نرسيده هنوز  حداقح یق شب گردشگران با اقامت  ررفيتاما   رسيده به آستانه اشبا گردشگران خانه دوم 

 به ای  نتياه رسيدند که  تعيي  ررفيت برد گردشگری ساحلی جزیره کي ( در 2932و عرفانيان )حسي  زاده  است 

گيرند؛ اما باا در نظار گارفت  عواماح حح جای میگرچه ميزان مشتصی از گردشگران به لحاظ فيزیکی در ای  سا

هایی های قانونی و ایدیولوژیق موجود  فشار و تراکم بيشتری در بت مشیو انسانی و نيز خ  طبيعی ۀمحدودکنند

 گلاويباکبریاان و شايخ  .خورد که بي  از ررفيت تحمح محي  و گردشاگران اساتاز ساحح جزیره به چشم می

شهرستان قلات )( در شناسایی ررفيت تحمح توسعه گردشگری روستایی و تدوی  برنامه راهبردی روستای 2935)

است  اشبا   وضعيت نامطلوگ و نزدیق به در   ررفيت تحمح گردشگریساکني  محلی دریافتند که از نظر  شيراز(

در  (2935زاده )د دارد  ميرزایی قلعه و منشی و وضعيت شغلی آنها وجو تفاوت معناداری بي  دیدگاهدر ای  رابطه اما 

ررفيت تحمح فيزیکی گردشگری گرچه  تعيي  ررفيت گردشگری کارآفری  در جزیره قشم  به ای  نتایج رسيدند که

و  گردشاگری گساترده ررفيت تحماح واقعای   ولیاستنفر 122گردشگری متمرکز  و نفر 1351  گسترده جزیره

ژیوپاارک به علت اهميت حفارت  د کهانهارهار داشت در یق نتياه کلی است و نفر 911 و 2215متمرکز به ترتيب 

اقتصاادی و  پيامادهای   بر(2935زاده )شاهی پور و ماتبی باشد طبق ررفيت کاربری  باید گردشگر یرشپذ قشم 

 هزیناه وکمهای اقاامتی و اساتراحتی توسعه کمپ و ییخانوارهای روستا برگردشگری روستای کندوان اجتماعی 

نشاان دادناد کاه  خاوی  (  در پپوه 1121) Ghaderi & et al  اندکرده ديتأکرعایت ررفيت تحمح گردشگری 

  ولای دارد زیاادی ريتاأثصنعت گردشگری و ورود گردشگران بر مناطق روستایی اورامانات تتات و سااکنان آن 

 Parpairis (1127) نگرددنابودی محيطی  همنار بمحيطی روستا بررسی شود تا   تحمح ررفيت زیستاستضروری 

 در محي باری اثرات زیان  اخير یهاسالافزای  تعداد گردشگر در  ه کهدر کشور ایسلند نشان دادپپوه  خود در 

 Liuنتایج پپوه  ت  اس بوده توازن تعداد گردشگر با ررفيت محيطی به دليح عدم عمدتاًکه است برجای گذاشته 

تأثير زیادی بر افازای   گردشگریزیست رعایت حد ررفيت محي  ه کهدادنشان  (  در نواحی ساحلی چي 1127)

آموزش بر کاه   ريتأث بر  De Vita & Kyaw ) (2017کند فراهم میپایدار را توسعه و زمينهداشته راندمان اقتصادی 

 تاکيد کردند   پذیری محيطیآثار منفی ناشی از عدم رعایت تحمح زیست

تا  همه تحقيقات فوق حاکی از تاکيد و ضرورت سنا  ررفيت تحمح و برد محي  در نواحی روستایی است 

 و  يسااکن رضاایت  پایادارباه توساعه روساتایی   زیساتهای طبيعی و تتریب محي جلوگيری از آسيبضم  

زیادی بر ابعاد اقتصادی  اجتمااعی و  ريتأثرعایت حد ررفيت محي  زیست گردشگری  مسلماًبيناامد   گردشگران

 کالبدی روستاهای هدف داشته و منار به گردشگری پایدار خواهد شد 
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تحماح محيطای برد و شناسایی ررفيت  بهحاضر پپوه  بنابرای  و با توجه به اهميت موضو   برای اولي  بار 

تعاداد  باا روساتامحيطای ررفيت  و به دنبال پاستی برای ای  پرس  برخاسته که آیا استپرداخته  روستای کنگ

 ؟خيریا مطابقت دارد گردشگران و بازدید کنندگان

 هاروشمواد و  -2

روش شناسی تحقيق از لحاظ هدف کاربردی و از نو  تحقيقات توصيفی و تحليلی است  جمع آوری اطلاعات 

به منظور سنا  مشاهده و مصاحبه با روستایيان اناام گرفته است  و با ابزارهای و ميدانی  یاکتابتانه شيوۀبه دو 

با توجاه باه استفاده شده است   مؤثرررفيت تحمح در روستای کنگ از سه نو  ررفيت پذیرش فيزیکی  واقعی و 

هاای که در زمره ویپگیتا ی روسگردشگر یهاتيفعال ۀتری  عوامح محدود کنندمهممشاهدات و مطالعات ميدانی  

درجه  91 بالایساعات شدید آفتابی  تعداد روزهای یتبندان  بالاتری  بيشينه دما تعداد   عامح 2 هستند شامحاقليمی 

های اصلی منطقه برای توسعه گردشاگری در نظار گرفتاه درجه  به عنوان محدودیت 5کمينه دما زیر   یتر یيپاو 

یعنی ررفيت پذیرش  ررفيت بارد  ررفيات تحماح فيزیکای   با مفاهيم کليدی تحقيق در ادامه برای آشناییشدند  
  میپردازیم هاآنررفيت تحمح واقعی و ررفيت برد مؤثر  به توضيح 

 انواع ظرفیت پذیرش -2-8

ه اسات کاه بندی و تعریف نمودررفيت پذیرش را به صورتی جامع در انوا  گوناگون زیر تقسيم 2335 2هانتر

ررفيت پذیرش اجتماعی و ررفيت پذیرش اقتصادی به شرح ررفيت پذیرش روانی   ررفيت پذیرش فيزیکی شامح 

 :زیر است

فيزیکی که تعداد  ررفيت و حام واقعی و فيزیکی را بدون در نظر گرفت  عملکرد اکوسيساتم  ررفيت پذیرش

ها و یاا مساایح زیسات آن تغييرات  آشفتگیگيرد که فراتر از بيان کرده و حدی از یق ناحيه یا منطقه را در بر می

کند  ررفيت پذیرش روانی یا ادراکی نيز کمتری  درجه مطلوبيت و لذتی است که کااربران جدیاد محيطی بروز می

یق منطقه توسعه یافته آماده پذیرش آن  قبح از آغاز جستاو برای یافت  گزینه مکانی دیگری برای هماان کااربری 

بارای پاذیرش حضاور و  توسعهدرحالتماعی سطح تحمح جمعيت ميزبان در یق ناحيه است  ررفيت پذیرش اج

های رفتار جمعيت کاربران جدید تعریف شده است  ررفيت پذیرش اقتصادی نيز به توانایی جذگ و پذیرش فعاليت

شناسی ر روشپردازد  دهای مطلوگ محلی میها و فعاليتای جدید بدون جاباایی و یا مزاحمت در کاربریتوسعه

معرفی شده توس  اتحادیه جهانی حفارت از طبيعت و منابع طبيعی نيز برای برآورد ررفيت پذیرش نواحی طبيعی 

                                                             
1 Hunter 
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ماورد توجاه  9و ماؤثر 1  واقعی2برای مقصدهای گردشگری سه نو  ررفيت پذیرش یعنی ررفيت پذیرش فيزیکی

  (2915طبيبيان  است )قرارگرفته 

 محاسبه ظرفیت برد -2-2

 ظرفیت تحمل فیزیکی -لفا

توانناد ررفيت تحمح فيزیکی حداکثر تعداد بازدیدکنندگان و گردشگرانی که در یاق زماان و مکاان معاي  می

 (  فرمول ررفيت برد فيزیکی عبارت از:2931پرورش و همکاران  باشند )حضور فيزیکی در منطقه داشته 
 

PCC= A* V/a*𝑅𝑓 
 

نسبت تعداد گردشگر مااز در واحاد ساطح  v/a های مستعد گردشگری است مساحت پهنه Aدر ای  رابطه  

مقدار فضایی است که هر بازدید کننده نياز دارد تا باه راحتای  aمعادل یق نفر بازدیدکننده و  Vگردشگری است  

با توجه باه  معمولاً  ای  عدد های فيزیکی و یا افراد نداشته باشدبتواند در آن جابه جا شده و تداخلی با سایر پدیده

برای با استفاده از تحقيقات مشابه   شود کهخصوصيات منطقه و با نظر کارشناسی مبتنی بر اجما  در نظر گرفته می

 ( 2935رضایی  قهرمانی  است )ته شده در نظر گرف مربعمتر 6منطقه مورد مطالعه 

𝑅𝑓 برای ای  ضریب نيز در استگي  طول زمان یق بازدید نسبت مدت زمان قابح استفاده بودن منطقه به ميان  

ساعت در روز در  جهت حفارت از منطقه و آسيب کمتر  زمان قابح استفاده برای هر پهنه تفرج گسترده و متمرکز  

 ( 2932انی و تبيانيان  است )ساعت در نظر گرفته شده اس 21نظر گرفته شده که ای  عدد در مطالعات مشابه 

 تحمل واقعی تی( ظرفب

واقعی عبارت است از حداکثر شمار استفاده کنندگان از یق ررفيت گردشگری با در نظر یا تحمح  ررفيت برد

 عبارت از:(  فرمول ررفيت برد واقعی 2931موحدی و همکاران  آن )متتلف  هایگرفت  محدودیت
 

Rcc = Pcc *(100- cf1/100) *(100- cf2/100) *(100- cfn/100) 
 

نظر گرفت   کننده با در شود  ای  عوامح محدودکننده است که به درصد بيان می یق عامح محدود Cfآن  که در

(  البته باید 2916طبيبيان و دیگران  ) دیآشرای  و متغيرهای بيوفيزیکی  اکولوژیکی  اجتماعی و مدیریتی به دست می

(  برای مثال 2911نسب  قنبریباشد )تواند فق  ویپه همان منطقه هر منطقه می ۀکنند در نظر داشت که عوامح محدود

                                                             
1 Physical Carrying Capacity (PCC) 

2 Real Carrying Capacity (RCC)  

3 Effective Carrying Capacity (ECC) 
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باشاد ای دیگر ای  تهدیاد وجاود نداشاته که در منطقهگرفتگی در یق منطقه عامح محدودکننده باشد در حالیآگ

( به cfکننده )ور تصحيح به شکح زیر نيز بيان شود  در ای  فرمول فاکت تواندیم(  بنابرای  فرمول فوق 2916شورچه  )

 شود:صورت زیر محاسبه می
 

Cf=m/M*100 
 

  استمقدار کح یق متغير  Mیق متغير و  ۀمقدار محدودکنند mکه در آن 

 برد مؤثر تی( ظرفج

آن را به صاورت پایادار دارد  ۀ به حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یق مکان که مدیریت موجود  توانمندی ادار

ها  متغيرهای فراوانی دخالت دارند (  در برآورد کمی ای  توانمندی2931شيخ و همکاران  ) ندیگومؤثر  ررفيت برد

ها  قواني  و مقررات  تسهيلات زیربنایی و تاهيزات  نيروی انسانی مورد گذاریها و سياستتوان از خ  مشیکه می

(  ای  ررفيت برحسب درصدی از حداقح امکانات موجود 2916طبيبيان و همکاران  برد )نياز  منابع مالی و غيره نام 

 شود  برآورد ررفيت برد مااز به شرح زیر است:برای نيح به ررفيت برد واقعی محاسبه شده  فرض می
 

ECC: Rcc × 
100−𝐹𝑚

100
 

 

 FM)شامح ماموعه شرایطی است که مدیریت یق منطقه برای رسيدن به اهاداف و   )ضریب تعدیح مدیریت

توان از خ  ها  متغيرهای فراوانی دخالت دارند که میعملکردهای مورد نظر نياز دارد  در برآورد کمی ای  توانمندی

نی مورد نياز و منابع ها  قواني  و مقررات و تسهيلات زیربنایی و تاهيزات و نيروی انساگذاریها و سياستو مشی

تری  مسایح مدیریت در کشورهای درحاال توساعه های مدیریتی یکی از جدیمالی را نام برد  کمبود ای  توانمندی

  است

Fm: 
𝐼𝑀𝐶−𝐴𝑀𝐶

𝐼𝑀𝐶
 × 100 

 

موجاود ( و ررفيت مدیریت واقعی یاا Imcآل )ضریب تعدیح مدیریت از حاصح ضرگ ررفيت مدیریت ایده

(Amcبه دس )آید ت می 

 محدوده مورد مطالعه -2-9

کيلومتری جناوگ غربای  13ای  تحقيق در محدوده گردشگری روستای کنگ  در استان خراسان رضوی و در 

عارض  53'11°96طول شارقی و  15'22°53هکتار با متتصات جغرافيایی  261شهرستان مشهد با وسعتی بالغ بر 

در  دیگار از سایر جهات و از شمال به روستای نقندر محدودهاناام شده است  ای    شمالی در موقعيت کوهستانی
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تناو  اسات   های ساردهای معتدل و زمستانو از نظر اقليمی دارای تابستان های بينالود قرار گرفتهداخح رشته کوه

ز ا درصد اسات  15-95  شيب غالب منطقه بي و متر متغير  9911متر تا حداکثر  2111از حداقح محدوده  ارتفاعی

هاای ارزش باامنظرهاای طبيعای  دارایآگ و پارها و باغات سرسبز و نظر چشم اندازهای متنو  کوهستانی و دره

تاوان باه می های گردشگری در داخح بافت روستا قرار گرفته اسات کاهگردشگری بالایی است  تعدادی از جاذبه

گردی بوم یهااقامتگاهتاریتی  معماری که  و پلکانی روستا   های که   مسادقبرستان تاریتی کنگ  سنگ نوشته

روستایی  اشاره داشات کاه تواناایی گوناگون های   رستوران  کتابتانه روستا  قلعه تاریتی و همچني  طایفهروستا

( موقعيت روستای کنگ را در شهرستان و استان نشاان 2شکح ) زیادی در جذگ گردشگر در بت  فرهنگی دارد 

  دهدیم

  

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -8شکل 
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 شهرستان طرقبه شاندیزماسوله خراسان( )کنگ زیبای تصاویری از روستای  -2شکل 

 نتایج و بحث -9

   شناساایی هاای گردشاگریگردشگری و بارگاذاری فعاليات های امکان سنایبررسیچنان که پيشتر آمد در 

  یررفيت پذیرش گردشگراهميت دارد و بدی  منظور از دو بعد کالبدی و انسانی  ررفيت تحمح یا پذیرش منطقه 

 شد  محاسبهبه شرح زیر    روستای کنگ 

 ظرفیت پذیرش فیزیکی -9-8

مکان معي   ررفيت پذیرش فيزیکی عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که در یق زمان واز اناایی که 

 محاسبه شد:زیر  فرمولای  ررفيت برای روستای کنگ به   لذا داشته باشندتوانند حضور فيزیکی می
 

PCC= A* V/a*𝑅𝑓 

 

Aاست مترمربع( برآورد شده 2611111) هکتار 261حدود  : مساحت کح فضای گردشگری در روستای کنگ در

  (2931ی روستای کنگ  دهاطرح)
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V/a :V معادل یق نفر بازدیدکننده وa  مقدار فضایی است که هر بازدید کننده نياز دارد تا به راحتی بتواند در آن

بارای منطقاه که  (2931  پرورش و همکاران  2935  اکبریان و شيخ بيگلو  2932)جهانی و تبيانيان  جابه جا شود 

 در نظر گرفته شد  مربع متر  6مورد مطالعه 

Rf ميانگي  ساعات بازدید از   گردشگرانو با مدیران محلی  مصاحبه بق  طاز روستاروزانه : تعداد ساعات بازدید

   بدست آمدساعت  6های روستا حدود جاذبه

 :محاسبه شدهای فوق و مطالعات ميدانی  محاسبه ررفيت فيزیکی به قرار زیر باتوجه به داده
 

PCC= 1600000 * 
1

5
 * 6 = 2596111 

 

 ظرفیت پذیرش واقعی -9-2

 گارفت  نظر در با ررفيت گردشگری یق از کنندگان استفاده شمار حداکثر از است عبارت واقعی برد ررفيت

 است  زیر شرح به واقعی برد ررفيت آن  فرمول متتلف هایمحدودیت
 

Rcc = Pcc × (100- cf1/100) × (100- cf2/100) × (100- cf/100) 
 

(Cfدر :)  استکننده است که نحوه محاسبه آن به شرح زیر  تصحيح فاکتور فرمول ای  
 

Cf=M1/Mt × 100 
 

 M1و  متغير یق محدودکننده : مقدارMt: متغيرها کح 

 موارد زیر در نظر گرفت: شامح  را گردشگری روستاۀتوان عوامح محدود کنندهای اقليمی  میباتوجه ویپگی
 

 عوامل محدودکننده گردشگری در روستای کنگ -2جدول 
 مجموع سالانه عوامل محدودکننده 

 297 ساعات شدید آفتابی

 16 تعداد روزهای یتبندان

 11 درجه 91بالاتری  بيشينه دما بي  از 

 31 درجه 5بالاتری  کمينه دما زیر 

 2935مأخذ: سالنامه آماری  فصح اول  
 

ساعت(  9139روز ) 297  سالطبق محاسبات اناام شده برای محدودیت تعداد روزهای آفتابی شدید در طول 

 :است 59/97آن براساس فرمول زیر برابر با  cfبه دست آمد که مقدار 
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C f= 
137

365
×100 = 37.53 

 

روز باه  16شود  که ای  مقدار محدودیت محسوگ می  در ادامه تعداد روزهای یتبندان در منطقه مورد مطالعه

 :است 56/19آن برحسب فرمول زیر  cfدست آمده  و ميزان 
 

C f= 
86

365
×100 = 23.56 

 

در طاول ساال در روساتای کناگ   درجاه 91بالاتری  بيشينه دمای روزانه بي  از همچني  از نظر محدودیت 

 باشد می 27/5آن برحسب فرمول زیر  cfو مقدار روز بوده  11که در مامو   برابر با  شدمشتص 

 

C f= 
20

365
×100 = 5.47 

 

 (2932جهانی و تبيانياان  ) سالدرجه در طول  5در نهایت براساس محدودیت بالاتری  کمينه دمای روزانه زیر 

آن برحسب فرماول  c fمقدار که  شدمشتص  (2931ی روستای کنگ  دهاطرح) روز 31حدود   روستاای  برای 

 :است 65/12زیر 
 

C f= 
90

365
 × 100 = 24.65 

 

ررفيت تحماح   C fهای توسعه گردشگری و به دست آوردن مقادیر محاسبه محدودیتفرمول زیر باتوجه در 

واقعی گردشگری روستای کنگ محاسبه گردید که ای  ميزان باتوجه به در نظر گرفت  شرای  محدود کننده محيطی و 

  ای  مقدار با عدد به دسات آماده ررفيات شودیمنفر در سال است  همانطور که مشاهده  511221اقليمی برابر با 

 زیادی دارد بود  تفاوت  2596111پذیرش فيزیکی که 

 

Rcc = 1536000 × (
100−37/53

100
) × (

100−23/56

100
) × (

100−5/47

100
) × (

100−24/65

100
) = 522440 

 

 ظرفیت برد مؤثر -9-9

بازدیاد کننادگان از یاق مکاان کاه موجود و حداکثر تعاداد  امکانات حداقح از درصدی برحسب ررفيت ای 

امکانات و خدمات رفاهی و تفریحی   شودیم  تعریف مدیریت موجود  توانمندی اداره آن را به صورت پایدار دارد

  باشد وده گردشگری روستای کنگ وجود دارد شامح موارد زیر میدکه در مح
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 خدمات و امکانات موجود در روستای کنگ -9جدول 
 تعداد خدمات و امکانات

 11 رستوران و کافه

 9 امکانات بهداشتی

 9 مساد و حسينيه

 5 آثار تاریتی و باستانی

 1 اقامتگاه بوم گردی

 1 آبشار

 95 مامو 

 2937مأخذ: مطالعات ميدانی  

 

ECC: 522440 × 
100−42

100
 = 303015 

Fm: 
100−35

60
 × 100 

 جمع بندی -4

گردشگری  شناسایی مناطق مناسب برای توسعه گردشگری و گذران اوقات ریزی توسعۀ صنعت در فرآیند برنامه

بندی و اولویت گذاری و در نهایت تعيي  سطوح تاهياز هار یاق بار اسااس کارکردهاا و جایگااه فراغت  دسته

ریزی منااطق گردشاگری بایساتی ماواردی از قبياح ناو  عملکردی آنان کاری بسيار مهم است  در واقع در برنامه

های مناطق  بتشبندی بازار و    مورد توجه جدی قرار گيارد  محادوده ان  سلایق آنان  انوا  منابع و جاذبهگردشگر

گردشاگران منطقاه در روساتای کناگ مورد مطالعه نيز از نو  گردشگری متمرکز با هدف ارایه خدمات متنو  باه 

عی  وجود ارتفاعات پيرامون  وجود باغات در انداز زیبای طبيمنطقه  وجود چشم منابع گردشگری  یترمهمباشد  می

منطقه  وجود دو رود دایمی  برخورداری از فرهنگ بومی  مساک  تاریتی و پلکانی و     بوده است  با توجه به نو  

آیناد  باه تعياي  نيازهاا و باشند و از شهر مشهد باه ایا  روساتا مایمی یامنطقهبه صورت  عمدتاًان که گردشگر

های اناام ت  ای  امکانات با توجه به بررسیشده اسمقدار امکانات مورد نياز پرداختهگردشگران و های محدودیت

باشد  در ای  تحقيق به منظاور محاسابه شامح فضاهای اقامتی  پذیرایی  خدماتی  تفرجی و     می عمدتاًگرفته شده 

داشت  ساعات حضور گردشگر و فضای ررفيت تحمح فيزیکی مساحت گردشگری روستا به دست آمد و با در نظر 

نفر در سال به دست آمد  همچناي  باه منظاور بررسای ررفيات تحماح واقعای  2596111مورد نياز آن ای  مقدار 

تواند ورود گردشگر را به روستا و استفاده هایی که در طول سال میدر روستای کنگ در ابتدا محدودیت گردشگری

آمد که شامح ساعات شدید آفتابی  تعاداد ا توجه به مطالعات ميدانی به دستد  بهای با مشکح مواجه نمایاز جاذبه

هر  Cfدرجه بود  پس از محاسبه  5درجه و بالاتری  کمينه دما زیر  91روزهای یتبندان  بالاتری  بيشينه دما بي  از 
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د که ای  مقدار برابر با به دست آم است آن که در واقع حداکثر ررفيت مااز گردشگری  Rccعامح محدود کننده  

ت  گردشگری به حساگ آمد که ای  فرمول با در نظر داش مؤثرنفر است  در نهایت نيز ميزان ررفيت تحمح  511221

های محيطی و خدمات و امکانات موجود مورد نياز گردشگری است که برابر با حداکثر ررفيت فيزیکی  محدودیت

 محاسبه شد   919125

 

 سالانه() کنگهای پذیرش در روستای نهایی محاسبه ظرفیتنتیجه  -4جدول 
 مؤثرظرفیت تحمل  ظرفیت تحمل واقعی ظرفیت تحمل فیزیکی مترمربع(مساحت ) روستا

 919125 511221 2596111 261111 کنگ

 

 
 نتایج نهایی محاسبه ظرفیت پذیرش در روستای کنگ -9شکل 

 

فيزیکی پاذیرش گردشاگر در یا برد  براساس محاسبات اناام شده برای محدوده مورد مطالعه  ررفيت تحمح 

نفار  و ررفيات تحماح  511221و ررفيت تحمح واقعی   نفر  2596111روستای هدف گردشگری کنگ  برابر با 

ه در طاول ساال باه روساتا کانفر(  36111)تعداد گردشگرانی   که با استنفر در سال بدست آمده  919125 مؤثر

دارای  ماؤثرو زیادی وجود دارد و بيانگر آن است که روستای کنگ هنوز از نظار فيزیکای فاصلۀ   کنندیم مراجعه

شده   بررسیراساس مساحت اما نکته  قابح توجه آنکه  چون ميزان ررفيت پذیرش فيزیکی ب؛ بيشتری استررفيت 

گردشگری ملاک عمح قرار گيرد اما از آناایی که در ررفيت پاذیرش واقعای  ریزی روستایی و تواند در برنامهنمی

  نتایج به واقعيت   امکانات و خدمات موجود منطقه لحاظ شدهمؤثرهای گردشگری و در ررفيت پذیرش محدویت

ی در روستا شود  گردشگرپيشينه موضو  مشاهده میبا نتایج در مقایسه    ازکارایی بيشتری برخورداراست نزدیکتر و

باا نتاایج مثال  طوربهبر جای نگذاشته است  نيز هنوز به اشبا  خود  نرسيده و آثار تتریبی زیست محيطی چندانی 

متفااوت باوده  باه   تعيي  ررفيت برد گردشگری ساحلی جزیره کاي (  در 2932) انيعرفانتحقيق حسي  زاده و 
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های قانونی و ایدیولوژیق موجود  مشیو انسانی و نيز خ  با در نظر گرفت  عوامح محدودکننده طبيعی که  یاگونه

که بي  از ررفيت تحمح محاي  و گردشاگران  مشاهده شدههایی از ساحح جزیره فشار و تراکم بيشتری در بت 

در کنگ ایااد نشده های بومگردی گردشگری و اقامتگاه یهاتيفعالبه دليح نوپایی  هنوز وضعيت فوق ولی   است

  است  

روساتای کناگ باا تعداد گردشگران و بازدید کنندگان  که توان بيان کردمیبنابرای  در پاسخ به پرس  تحقيق  

ایا   از مطابقات نادارد و   (توجهقابح  پلکانی های طبيعی  تاریتی  فرهنگی و معماریجاذبه)ررفيت محيطی آن 

بالاتری برای جذگ گردشگر برخورداراست  مشروط به توسعه ررفيت خدماتی بویپه راه   ررفيت فيزیکیروستا از 

روستا در مقایسه با سه  انگردشگرتعداد  و دلایح کمی عوامح  یترمهم  IT گسترش  پارکينگ  حمح نقح عمومی و

 شامح موارد زیر است: مورد بررسی   ررفيت 

 المللیهای روستای کنگ در سطح ملی و بي برای شناساندن جاذبه مؤثربليغات نبود ت- 

 عدم توجه به برندسازی و ایااد یق برند منحصربه فرد برای روستای هدف گردشگری- 

   پارکينگ کافی ووسایح حمح نقح عمومی  ازجمله راه ارتباطیهای مناسب کافی نبودن زیرساخت- 

 های گردشگریفعاليتگذاری در روستا به منظور توسعه های سرمایهکمبود فرصت -

  منحصربه فرد روستاو گردشگری  های فرهنگی محلی و تاریتی عدم توجه به ویپگی-

 کتابنامه

  ارزیابی اثرات گردشاگری بار روساتای قاوری قلعاه  فصالنامه مطالعاات 2932؛ زاده  ادریس  لطفی  صدیقهباباخان

 226-12  11 سال هفتم  شماره  مدیریت گردشگری  دانشگاه علامه طباطبایی

 تهران   انتشارات سمت    گردشگری )ماهيت و مفاهيم(2915؛ پاپلی یزدی  محمدحسي ؛ سقایی  مهدی

 تهران   معلم تربيت دانشگاه گردشگری  انتشارات صنعت بر مروری ( 2916سيمي   ) تولایی 

ررفيات بارد گردشاگری کاویر  هاای اکوتوریساتی و  ارزیابی راهبردی توان2932 ؛جمعه پور  محمود؛ نماینده  علی

  72-25  شماره اول  ریزی روستاییمرنااگ کاشان  ماله پپوه  و برنامه

  تعيي  ررفيت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بيابانی 2931 ؛پور  محمود؛ احمدی  زینب؛ الياسی  حس حس 

دانشگاه   العات مدیریت گردشگریفرحزاد(  فصلنامه مط–مرنااگ بندریگ و مصر  -ایران )نمونۀ موردی شهداد 

  237-277  22شماره   علامه طباطبایی

فصالنامه جغرافياا و   تعيي  ررفيت برد گردشگری ساحلی جزیره کاي   2932؛ حسي  زاده  سيد رضا؛ آذر عرفانيان

  111-212  26شماره   ایمنطقه -آمای  شهری

انتشاارات دانشاگاه  :تهران  زیستمحي مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تأکيد بر   2915؛ الساداتزاهدی  شمس

 علامه طباطبایی 
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های ساازی حفارات محيطای در سياساتپایدار: ضرورت جاریگردشگری و توسعه  2913؛ الساداتزاهدی  شمس

   21-92  22شماره   توسعه گردشگری  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

پار  و مقادس هایمکان در روانی گردشگری –اجتماعی برد ررفيت   برآورد2911؛ مايد ساناز؛ متدوم  گلدوز صنایع

  22-97  52 شماره  پنام و سی سال  شناسیایران(  ماله محي  سليمان تتت :موردی )مطالعۀ انرژی

های رفتااری دیدارکننادگان باه ازدحاام در اجتماعی و واکن   ررفيت تحمح 2931؛ ضيایی  محمود؛ شکاری  فاطمه

  52-91  9شماره   ریزی و توسعه گردشگریهای طبيعی  ماله برنامهسایت

هاای بارآورد کمای   جستاری بر مفاهيم و روش2916؛ طبيبيان  منوچهر؛ ستوده  احد؛ شایسته  کامران؛ چلبيانلو  رضا

ریزی راهباردی توساعه گردشاگری دره عبااس کاربردی برپایه تاربه برنامهررفيت قابح تحمح و ارایه یق نمونه 

  27-11  13شماره   گنانامه همدان  نشریه هنرهای زیبا -آباد

  اثرات گردشگری بر نواحی روستایی از دیدگاه جامعه ميزبان مورد: بت  مرکزی شهرستان 2916؛ زاده  ناصرعليقلی

 ن دانشگاه تهرا  نوشهر  رساله دکتری

  اداره کح ميراث فرهنگای  بررسی وضع موجود  جلد دوم    طرح جامع گردشگری فدک2939مهندسان مشاور شار؛ 

 صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بتتياری 

  ارزیابی ررفيت قابح تحماح در محاي  روساتاهای هادف 2931؛ نوری  هدایت الله؛ راست قلم  مهدی؛ امينی  سحر

)مطالعه موردی: منظومه روستاهای هدف گردشگری شهرستان نطناز(  فصالنامه جغرافياا و مطالعاات گردشگری 
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