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  چكيده
المللي حرا  هاي قايقراني تفريحي در منطقه حفاظت شده و تاالب بين در اين مطالعه به بررسي و محاسبه ظرفيت برد فعاليت
هاي منحصر بفرد مانگرو است. متاسفانه افزايش شمار بازديدكنندگان از  رود گز پرداخته شده است. اين تاالب داري جنگل

هاي محيط زيستي فراواني را ايجاد نموده است و لذا نياز به  مشكالت و آسيب جدا از فوايد اقتصادي، مناطق حفاظت شده،
ه راهكارهاي موثر در گردد. از جمل  مديريت موثر و كارآمد گردشگران در مناطق حفاظت شده بيش از پيش احساس مي

جلوگيري و كاهش مشكالت گردشگري در مناطق حفاظت شده، تعيين ظرفيت برد گردشگري است. در اين تحقيق، 
هاي برد فيزيكي، واقعي  هاي قايقراني در تاالب بين المللي حرا رودگز مورد بررسي قرار گرفته و ظرفيت ظرفيت برد فعاليت

ظرفيت برد فيزيكي، ميزان وسعت منطقه تاالبي و مساحت مورد نياز جهت هر قايق  و مجاز محاسبه گرديد. جهت محاسبه
محاسبه شده و با استفاده از فرمول مربوطه محاسبات انجام شد. جهت محاسبه ظرفيت برد واقعي، در ابتدا عوامل تصحيح 

ندگان مورد محاسبه قرار گرفت و شدت گرم، روزهاي طوفاني و باراني و همچنين فصل زادآوري پر كننده شامل روزهاي به
سپس اين عوامل مطابق فرمول در ظرفيت برد فيزيكي اعمال گرديد تا ظرفيت برد واقعي محاسبه شود و در نهايت براي 
محاسبه ظرفيت برد مجاز در ابتدا ظرفيت زير بنايي و ظرفيت مديريتي تاالب محاسبه شده و مطابق فرمول در ظرفيت برد 

قايق در روز و  166قايق در روز، ظرفيت برد واقعي  380نتايج نشان داد كه ظرفيت برد فيزيكي تاالب  واقعي اعمال شد.
 قايق در روز است. 41ظرفيت برد مجاز، 

 .تاالب بين المللي حرا رود گز، ظرفيت برد، گردشگري ساحلي :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

شكي و مانگروها، گياهاني چوبي هستند كه در حد فاصل خ
كنند.  دريا و در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري جهان رشد مي

اند  كشور و ناحيه جهان پراكنش يافته 112اين درختان در 
)Kathiresan and Bingham, 2001ها بوم  ). اين جنگل

- هاي طبيعي منحصر به فردي هستند كه داراي فوايد بي سازگان
توان به مواردي  ها مي هستند. از فوايد مستقيم اين جنگل شماري
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ي دام، زغال، مواد ساختماني، تانن، رزين،  مانند چوب، علوفه
هاي دارويي وارزشهاي تفريحي اشاره كرد. همچنين از  استفاده

ها  خدمات غير مستقيم (كاركردهاي بوم شناختي) اين جنگل
توان به تثبيت فلزات سنگين، كنترل فرسايش، جذب دي  مي

اكسيژن، تسهيل در حمل و نقل آبي و تامين اكسيد كربن وتوليد 
هاي جانوري متعدد اشاره نمود. امروزه  زيستگاه گونه

ويژه  مانگرو به شدت در معرض تهديد هستند، به هايسازگان بوم
گذارد  ها اثر منفي مي هاي انساني كه بر روي اين زيستگاه فعاليت

)Pons and Fiselier, 1991; Fouda and AL.Muharrami, 1995; 

Farnsworth and Ellison, 1997.(   
هاي مانگرو كشور در سه استان هرمزگان، بوشهر و  تاالب

دليل حساسيت باال و  اند و به سيستان و بلوچستان پراكنده شده
وسعت اندك، تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست قرار 

هاي مانگرو ، در  دارند. بسياري از كاركردهاي مستقيم تاالب
ور قابليت اجرا ندارد (از جمله برداشت چوب) اما يكي از كش

تواند در راستاي حفاظت و  ها كه مي كاركردهاي مهم اين تاالب
عليرغم هاي تفرجي است.  مديريت جامع تعريف گردد، فعاليت

دهد كه بسياري از  نشان مي محيط زيستيبحثهاي  اين موضوع،
نتيجه ،در  محيط زيستكشمكشها در خصوص حفاظت از 

از ). Mihalic, 2000( ايجاد گرديده است گردشگريصنعت 
تواند  هاي تفرجي مي گسترش فعاليت ،بوم شناختيلحاظ 

دست آمدن  همناظر بكر و دست نخورده به بهاي ب ي تهديدكننده
 ,Wanhill and Buhalis( فوايد اقتصادي كوتاه مدت باشد

1999; Hohl and Tisdell, 1995 .(هاي تفرجي مديريت فعاليت، 
ايجاد امكانات مناسب در كنار حفظ و باال بردن سطح شامل 
هاي كاهش اثرات  يكي از راه .)Glyptis, 1991(است منابع 

هاي طبيعي، برآورد ظرفيت برد  نامطلوب گردشگري بر محيط
  اين مناطق است.

استفاده از ظرفيت برد از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا 
طور صحيح و استاندارد مورد محاسبه  يت برد بهكه ظرف در صورتي

ي  تري را در زمينه ريزي مناسب توان برنامه قرار گيرد، مي
). تعيين ظرفيت برد، Saveriades, 2000گردشگري انجام داد (

ي مرسوم جهت مديريت بازديدكنندگان در مناطق  رويكرد
 McCool etگردد ( هاي ملي محسوب مي حفاظت شده و پارك

al., 2007 .(  
شناسي و مديريت  ي بوم مفهوم ظرفيت برد در ابتدا در زمينه

حيات وحش ايجاد گرديد و براي تعيين شمار جانوراني كه 

توانند در يك زيستگاه زندگي نمايند بدون اينكه اثرات  مي
وجود آمد؛ اما پس از  شناختي رخ دهد، به نامطلوب زيستي يا بوم

اشي از افزايش شمار هاي ن منظور رفع نگراني آن به
ها، مورد استفاده قرار گرفت  بازديدكنندگان و مديريت پارك

)Dearlove, 2010 .(  
ظرفيت برد شامل  بر طبق تعريف سازمان جهاني گردشگري،

توانند از يك مقصد  حداكثر شمار افرادي است كه مي
گردشگري بازديد كنند، بدون اينكه موجب تخريب محيط 

فرهنگي و كاهش غير  –اجتماعي  -اديفيزيكي، شرايط اقتص
 Worldقابل پذيرش در كيفيت رضايت بازديدكنندگان گردند (

Tourism Organization, 1992 .( گيري  عريف و اندازهتاما در
 Simon et( مشكالت فراواني وجود دارد ،ظرفيت برد يك مكان

al., 2004 اگرچه تعيين ظرفيت برد مناطق حفاظت شده و .(
ي طوالني است كه  ا ملي در جهان داراي پيشينه هاي پارك
 Saveriades )، 2000و همكاران ( Inglisتوان به مطالعات  مي

(2000)، Mathienson   و Wall)1982 اشاره نمود، اما متاسفانه (
در كشور ما مطالعات كمي در اين زمينه صورت گرفته است كه 

 برد است، هاي پايه جهت برآورد ظرفيت علت آن كمبود داده
رواني  -ظرفيت برد اجتماعي ) 1388و مخدوم ( صنايع گلدوز

نفر در هر روز در  150را تخت سليمان منطقه گردشگري در 
) از 1387زاده تهراني ( فصل تابستان برآورد نمودند. عباس

منظور  ريزي شهري به ي مهم در برنامه عنوان متغير ظرفيت برد به
 د نموده است. همچنينحفظ سالمت محيط زيست شهري يا

) به بررسي و معرفي ظرفيت برد 1381نهرلي و رضايي (
هاي گردشگري در  اند. در خصوص فعاليت تفرجگاهي پرداخته

هاي مانگرو، تجربه نشان داده است كه بهترين فعاليت،  جنگل
قايقراني تفريحي با سرعت اندك و بدون ايجاد موج است 

هاي تفرجي  لبته ساير فعاليت). ا1381زاده  (مجنونيان و ميراب
بوم شكننده گردند. اما  تواند موجب آسيب به اين زيست نيز مي

هاي قايقراني تفرجي، تعيين ظرفيت برد  نكته مهم در فعاليت
ها اجتناب شود. جهت  است تا از آسيب ناشي از ازدحام قايق

هاي قايقراني نيز  تعيين ظرفيت برد مناسب براي فعاليت
توان به  مثال مي  في به انجام رسيده است كه برايمطالعات مختل

) 1990و همكاران (  Kulser (1972)، Jacksonمطالعات 
Warbach ) اشاره نمود. در اين مطالعه 1994و همكاران (

المللي حرا رود گز  ظرفيت برد قايقراني تفريحي در تاالب بين
  مورد محاسبه قرار گرفته است.
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 هاروش. مواد و 2

 مورد مطالعه يطقه. من2-1

 75 تاالب بين المللي حرا رود گز در استان هرمزگان و در
كيلومتري جنوب شرقي ميناب ، در ساحل درياي عمان در 

عرض شمالي و  o26 25َ 43ًتا  o26 15َ 08ًموقعيت جغرافيايي 
17ً 4ََ o57  8ََ 34ًتا o57  1طول شرقي قرار گرفته است (شكل.(  

  
  ي مورد مطالعه هموقعيت منطق :1شكل 

با استفاده از  محدوده اين تاالبهاي مانگرو در  مساحت جنگل
هكتار تعيين گرديده است  773، 2002سال  IRSاي تصاوير ماهواره

 ساله، 30 متوسط بارش منطقه در طي دوره آماري. )1384(دانه كار 
- گراد مي درجه سانتي 39/27متوسط ساالنه دما  ومتر  ميلي 1/159

 كمينه دمايو ميانگين  بيشينه دماي ماهانههمچنين ميانگين باشد. 
گراد  درجه سانتي 72/14و دي ماه  47/38ترتيب در تير ماه  ماهانه به

معدل  ).1390(اداره كل هواشناسي هرمزگان،  به ثبت رسيده است
(اداره كل  درصد بوده است 31/72رطوبت نسبي متوسط ماهانه نيز 

بررسي نوع اقليم با شاخص خشكي ). 1390هواشناسي هرمزگان، 
دهد كه اين منطقه در رديف اقليم خشك دومارتن نشان مي
 9دهد كه تقريباً همچنين مطالعات نشان مي .گيرد(بياباني) قرار مي

است ماه نخست سال، شرايط خشك و كم آب بر منطقه حكمفرما 
 1352). اين تاالب از سال 1390(اداره كل هواشناسي هرمزگان، 

با  1378جزء فهرست كنوانسيون رامسر قرارداشته كه در سال 
ي  شدهتصويب شوراي عالي محيط زيست جزء مناطق حفاظت

  ).1387زاده،  قيت( تحت مديريت قرارگرفته است

  تحقيق روش. 3

  . تعيين ظرفيت برد قايقراني3-1

طور  هايي كه به ظرفيت برد قايقراني عبارت است از شمار قايق
تواند در يك زمان مشخص با در نظر گرفتن عوامل  منطقي مي

شناختي فعاليت  مختلف مانند امنيت، عوامل محيط زيستي و زيبا
). انواع مختلف ظرفيت برد قايقراني و Rajan et al., 2011كنند (
  باشد:  تواند به شرح زير  ي محاسبه آن مي شيوه

  ):PCC(1ظرفيت برد فيزيكي. 3-2

طور فيزيكي  توانند به مار كاربراني كه ميعبارت است از حداكثر ش
درون يك محيط آبي تعريف شده، در يك زمان مشخص جاي شوند. 
در اين نوع ظرفيت برد تنها مساحت مورد نياز از لحاظ فيزيكي در نظر 

هاي تفرجي، مانند  شود و ساير عوامل تاثير گذار در فعاليت گرفته مي
شگران در طي فعاليت تفرجي امكان تخريب محيط زيست يا راحتي گرد

ي ظرفيت برد فيزيكي  گردد. فرمولي كه براي محاسبه پوشي مي چشم
 ):Ceballos-Lascurain, 1996( شود عبارت است از استفاده مي

 =   

عبارت است از مساحت قابل دسترس براي   Aكه در اين فرمول
  (هكتار) استفاده عموم

U/a (هكتار) : مساحت مورد نياز براي هر قايق  
Rf فاكتور چرخش(روز/ شمار بازديدها)، به عبارت ديگر در :

فاكتور چرخش ميزان ساعات مجاز بازديد با متوسط ساعات 
كه در كل  گيرد و در صورتي فعلي بازديد مورد محاسبه قرار مي

ساعات مجاز بازديد، بازديدكننده وجود داشته باشد، فاكتور 
  شود. چرخش، يك در نظر گرفته مي

  )RCC( 2ظرفيت برد واقعي. 3-3

عبارت است از حداكثر شمار استفاده كنندگان از يك منبع آبي 
هاي مختلف آن مكان. براي محاسبه  با در نظر گرفتن محدوديت

——— 
1 Physical Carrying Capacity  
2 Real Carrying Capacity 

PCC A Rf
a

U 
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) با توجه به Cfاين ظرفيت برد بايستي فاكتورهاي تصحيح كننده (
شرايط ويژه آن مكان در ظرفيت برد فيزيكي اعمال شود. در اين 

وع ظرفيت برد، عالوه بر محيط فيزيكي مورد نياز براي ن
گردشگري، ساير عواملي كه براي يك گردشگري پايدار مورد نياز 

هاي  گردد و در نهايت با توجه به محدوديت است نيز اعمال مي
گيرد. محيطي، ظرفيت برد مورد محاسبه قرار مي مختلف زيست

-Ceballosفرمول ظرفيت برد واقعي به شرح زير است (

Lascurain,1996:(  

RCC=PCC×(100–Cf1)%×(100–Cf2)%×  (100 – Cfn) % 

) با منظور كردن Cfدر اين فرمول فاكتورهاي تصحيح كننده(
شناختي و مديريتي  محيطي، بوم فيزيكي، زيست متغيرهاي بيو

آيد. همچنين اين فاكتور داراي پيوند نزديكي با شرايط  دست مي به
صورت زير محاسبه  فاكتور تصحيح كننده به ويژه يك مكان است.

  شود: مي

 =  

Cfفاكتور تصحيح كننده :  
 :M1محدودي از بزرگي( اندازه) يك متغير ميزان 
:Mt كل بزرگي( اندازه) يك متغير 
توانند شامل  عنوان نمونه فاكتورهاي تصحيح كننده مي به

ن گرماي شديد و روزهاي طوفاني يا باراني شديد باشد كه امكا
عالوه بر آن وضعيت حيات  .بازديد كردن از منطقه وجود ندارد

توانند جزو فاكتورهاي تصحيح كننده  وحش و پرندگان همگي مي
  باشند.

  ):ECC( 1مجاز  ظرفيت برد موثر يا ظرفيت برد. 3-4

عبارت است از حداكثر شمار بازديدكنندگاني كه اين فاكتور 
جود قادر به نگهداشت يك مكان با توجه به ظرفيت مديريتي مو

است. در اين نوع ظرفيت برد، وضعيت امكانات و شرايط آن 
گردد، ممكن است يك منطقه يا محيط  مديريتي موجود لحاظ مي

آبي از لحاظ مديريتي و امكانات دچار كمبود باشد كه همين امر 

——— 
1 Effective or Permissible Carrying Capacity 

بر طبق  ظرفيت برد مجازبرآورد  دهد. ظرفيت برد آنرا كاهش مي
  :)Ceballos-Lascurain, 1996است (فرمول زير 

ECC = (ظرفيت زيربنايي ) /RCC 

:ECC ظرفيت برد مجاز  
:MC  ظرفيت مديريتي با توجه به تعداد كاركنان  

:RCC ظرفيت برد واقعي  
گيرد كه با ي ظرفيت زيربنايي بر اين اساس صورت مي محاسبه

هاي تفريحي از اسكله و  توجه به اينكه حركت و پهلوگيري قايق
شود؛ لذا با محاسبه  گاه ساخته شده براي اين منظور انجام ميجاي

توانند در اسكله پهلو گرفته و مدت  هايي كه همزمان مي تعداد قايق
نمايند و  ها مسافران را سوار نموده و حركت مي زماني كه اين قايق

همچنين مدت ساعاتي از روز كه امكان فعاليت قايقراني وجود 
  زيربنايي را محاسبه نمود.توان ظرفيت  دارد، مي

  نتايج. 4

  نتايج تعيين ظرفيت برد فيزيكي. 4-1

براي تعيين ظرفيت برد فيزيكي تاالب حرا رود گز، در ابتدا 
هاي مانگرو در آن پراكنش يافته  مساحتي از سطح دريا كه جنگل

توان از آنها بازديد نمود با استفاده از عكس  و با قايق مي
 ARCمنطقه و با استفاده از نرم افزار  2004سال IRS  اي ماهواره

GIS 9.2 ) تعيين مساحتA) شد. پس از محاسبه، مساحت (A (
ديگر برطبق استانداردها   هكتار برآورد گرديد. از سوي 1900

هكتار است  U/a (5فضاي مورد نياز براي هر قايق تفريحي (
)Ashton, 1971(ه ، لذا ظرفيت برد فيزيكي تاالب حرا رود گز ب

  شرح زير محاسبه گرديد:  

=  

  نتايج تعيين ظرفيت برد واقعي . 4-2

كننده شامل در تاالب حرا رود گز، فاكتورهاي تصحيح
آوري پرندگان  شدت گرم، روزهاي طوفاني و فصل زاد روزهاي به

آبزي است. لذا در ابتدا اين پارامترها به شرح زير برآورد 
  گرديدند:

Cf 100)( 1 
tM

M

MC 100

PCC 3801
5

11900 
ha

ha
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 كننده براي روزهاي شديدا گرمحمحاسبه فاكتور تصي. 1- 4-2

ماه از سال (از اواسط ارديبهشت تا  6در منطقه مورد مطالعه،  
شدت گرم بوده (اداره كل هواشناسي  اواسط آبان ماه ) هوا به

هاي قايقراني تفريحي از ساعت  ) و امكان فعاليت1390هرمزگان، 
پذير ساعت امكان 5بعد از ظهر به مدت  5ظهر تا ساعت  12
  شود: صورت زير محاسبه مي يست. لذا اين فاكتور بهن

 =  

M1دليل گرماي شديد  : تعداد ساعاتي كه در طول سال به
  هاي قايقراني تفريحي ممكن نيست: امكان فعاليت

M1= 180  

Mtتوان  : تعداد ساعات كل كه به فرض مساعد بودن هوا مي
مدي هاي قايقراني داشت. با توجه به وضعيت جزر و  فعاليت

هايي كه انجام شد، در صورت مساعد بودن هوا  دريا و بررسي
ساعت در روز امكان قايقراني تفريحي وجود دارد؛ لذا  6حدودا 

Mt :به شرح زير محاسبه است  

Mt=365  

بنابراين فاكتور تصحيح كننده براي روزهاي گرم به شرح زير 
  قابل محاسبه است:

 =  

ده براي روزهاي طوفاني و محاسبه فاكتور تصيح كنن. 2- 4-2
 )Cfw( باراني

روز) از  60ماه ( 2حدود  ي مورد نظر در مجموع در منطقه
سال (در فصل زمستان) هوا طوفاني يا باراني بوده و عمال امكان 

شرح  وجود ندارد ، لذا اين فاكتور به هاي قايقراني تفريحي فعاليت
  شود: زير محاسبه مي

M1= 60 3606ساعت   

Mt=365 21906ساعت   

 

wCf  = %43.16
2190

100360



 

آوري  كننده براي فصل زادي فاكتور تصحيح محاسبه. 3- 4-2
  پرندگان آبزي

آوري حساس هستند، لذا  گيري و زاد پرندگان در فصل جفت
عنوان فاكتور  آوري پرندگان را به گيري و زاد بايد فصل جفت

 Cfbيح در فرمول وارد نمود. از اينرو اين فاكتور با عالمت تصح
  شود: صورت زير برآورد مي نشان داده شده و به

M1پرندگان آبزي از گيري و زادآوري  : سه ماه فصل جفت
). الزم به ذكر 1389اواسط فروردين تا اواسط تيرماه (منصوري، 

عني از است از آنجايي كه دو ماه از فصل زادآوري پرندگان (ي
اواسط ارديبهشت تا اواسط تيرماه) با فصل گرما همپوشاني دارد، 

  گردد. لذا فقط يك ماه از فصل زادآوري در فرمول استفاده مي
Mtهاي سال : كل ماه  

  بنابراين:

 

الملي حرا رود گز  بنابراين ظرفيت برد واقعي براي تاالب بين
  به شرح زير محاسبه شد:

RCC=PCC×(100–Cf1)%×(100–Cf2)%× (100 – Cfn)% 

 

  بنابراين:

 

  نتايج تعيين ظرفيت برد موثر( ظرفيت بردمجاز). 4- 4-2

ابتدا   در ابتدا ظرفيت زير بنايي محاسبه گرديد. جهت برآورد،
ها در منطقه مورد متوسط زمان به آب انداختن و حركت قايق

دقيقه  20بررسي قرار گرفت كه نهايتا مشخص گرديد اين زمان 
قايق مي  10و از طرفي در بهترين حالت، همزمان از جايگاه باشد 

hCf 100)( 1 
tM

M

9005ساعت 

21906ساعت 

hCf %42
2190

100900




%33.8
12
1001




bCf

)
100

100()
100

100()
100

100((380 bwh CfCfCf
RCC










166)91.083.058.0(380 RCC
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ساعت در روز   6توانند حركت كنند. حال با توجه به اينكه 
قايقها امكان ارائه خدمات دارند لذا ظرفيت زيربنايي تاالب حرا 

  رود گز به شرح زير محاسبه گرديد:

= ظرفيت زيربنايي   20÷10×60×6 = 180 

  ت زير محاسبه شد:نيز به صور  MCاز طرفي 

MC = كاركنان فعلي تعداد كاركنان مورد نياز/تعداد    

ي حفاظت شده حرا رود گز، تعداد فعلي كاركنان  در منطقه
نفر  5محيط زيست كه كار حفاظت از منطقه را بر عهده دارند 

است و از طرفي با توجه به اظهار نظر مسوولين اداره كل حفاظت 
مديريتي مورد نياز براي حفاظت محيط زيست هرمزگان، ظرفيت 

برابر   MCنفر است بنابراين بر طبق فرمول،  13از منطقه حدود 
صورت با داشتن ظرفيت برد واقعي،  شود. در اين درصد مي 38با 

  ظرفيت برد مجاز به شرح زير برآورد گرديد:

 

  گيريو نتيجه . بحث5

به ارتباط ميان مناطق حفاظت شده و گردشگري داراي قدمتي 
تاريخ خود مناطق حفاظت شده است. مناطق حفاظت شده 
نيازمند گردشگري بوده و گردشگري نيز نيازمند مناطق حفاظت 
شده است. اگر چه روابط اين دو گاهي پيچيده و ناسازگار 
هستند، اما گردشگري هميشه عنصري حياتي در ايجاد و استقرار 

اقتصاد  شده است. مديريت در مناطق حفاظت شده محسوب مي
ي بسياري از مناطق حفاظت شده بوده و  مسئله مهمي در توسعه

شده از اهميت  ويژه تاثير اقتصادي گردشگري در مناطق حفاظت به
ي  بااليي برخوردار است. در خصوص گردشگري در منطقه

المللي حرا رود گز متاسفانه تاكنون  حفاظت شده و تاالب بين
هاي  ست. اگرچه ارزشهاي چنداني صورت نگرفته ا فعاليت

ها  هاي مانگرو منطقه از كاركردهاي مهم اين جنگل تفرجي جنگل
شود، اما با وجود ارزش باالي تفرجي منطقه،  محسوب مي
دليل فقدان هر گونه امكانات گردشگري، ميزان  متاسفانه به

  ها در منطقه پايين است.گردشگران و حضور آن
ن ظرفيت برد فيزيكي دست آمده نشان داد كه ميزا نتايج به

قايق در روز و  166قايق در روز، ظرفيت برد واقعي،  380تاالب، 

قايق در روز است. به اين  41ظرفيت برد موثر (مجاز) تاالب، 
هكتاري  1900ترتيب ظرفيت برد مجاز منطقه با توجه به مساحت 

هكتار، يك قايق  46هاي مانگرو، حدودا در هر  ي آب محدوده
ظرفيت برد مناسب  ،Kulser (1972)مطالعات  است. بر اساس

دست آمد.  هكتار يك قايق به 16هاي تفريحي، براي هر  قايق
)، ظرفيت 1990و همكاران (  Jacksonهمچنين بر اساس مطالعه 

دست آمد. در حالي كه براساس  هكتار يك قايق به 8برد براي هر 
قايقراني  )، ميزان ظرفيت برد1994و همكاران ( Warbachمطالعات 
هكتار، يك قايق محاسبه گرديد. در مقايسه با ساير  12براي هر 

مطالعات، ظرفيت برد قايقراني در تاالب حرا رود گز بسيار كمتر 
است و دليل اين موضوع نيز مشخص است؛ زيرا ظرفيت قايقراني 
تفريحي در ساير مطالعات ذكر شده براي مناطق آبي فاقد زيستگاه 

كه در اين مطالعه، ظرفيت برد  است. در حاليحساس انجام شده 
اي انجام شده است كه داراي زيستگاه حساس مانگرو  براي منطقه

گذراني و زادآوري تعداد  است. از سوي ديگر، زيستگاه زمستان
هاي تفريحي  زيادي از پزندگان آبزي بوده و وجود تعداد زياد قايق

ت بوم شكننده گردد. هاي شديد به اين زيس تواند منجر به آسيب مي
ماه از سال  6شدت گرم منطقه در  علت آب و هواي به همچنين به

ي فعاليت  عنوان عامل محدودكننده در عمل اين موضوع نيز به
قايقراني تفرجي در منطقه عمل نموده و ميزان ظرفيت برد را 

  شدت كاهش داده است.  به
برد منطقه، در پايان بايد اشاره نمود كه هر چند تعيين ظرفيت 
حال بايد  گامي مهم در ايجاد گردشگري پايدار است، اما با اين

  موارد زير نيز لحاظ گردد:
گيري  ويژه آزمايشات مربوط به اندازه پايش مستمر منطقه به -1

هاي نفتي در آب دريا و رسوبات مانگرو به لحاظ  هيدروكربن
  هاي تفريحي، احتمال نشت مواد نفتي از قايق

پذيري  سازي قايقرانان در خصوص آسيب و آگاهآموزش  -2
هاي مانگرو و توصيه به قايقراني با سرعت كم جهت  جنگل

هاي ناشي از موج ايجاد شده توسط قايق بر  كاهش آسيب
  هاي مانگرو، هاي جنگل ريشه
سازي گردشگران در خصوص اهميت  آموزش و آگاه -3

 تاالب و زيست بوم مانگرو. 

 منابع

. گزارش وضعيت اقليمي 1390 ،ناسي استان هرمزگان.اداره كل هواش

100

41
166

100)38.0180(



ECC



 85-1392/8/92/ بهار 13م/ شماره چهارشناسي/ سال  اقيانوس

91 

 شهرستان سيريك.
. مديريت زيست محيطي جنگلهاي مانگرو سيريك، 1387 ،زاده، ع. تقي

به راهنمايي افشين دانه كار، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه 
  آزاد اسالمي واحد بندرعباس، گروه محيط زيست 

و توسعه جنگلهاي مانگرو در استان  . طرح مديريت1384 ،كار، ا.دانه
  هرمزگان. اداره كل منابع طبيعي هرمزگان.

 -د اجتماعيبرآورد ظرفيت بر .1388 ،صنايع گلدوز، س.؛ و مخدوم، م.
موردي:  هاي مقدس و پرانرژي (مطالعه رواني گردشگري در مكان

  44-37):51( 35. مجله محيط شناسي). تخت سليمان ايران
تلفيق مفاهيم ظرفيت برد در فرايند  .1387 ،، ن.عباس زاده تهراني

  .104-87):2( 6 مجله علوم محيطي.. ريزي و مديريت شهري امهبرن
 -. مناطق حفاظت شده ساحلي1381 ،مجنونيان، ه.؛ و ميراب زاده، پ.

 .دريايي (ارزشها و كاركردها). انتشارات سازمان محيط زيست
  شر فرهنگ اسالمي. پرنده شناسي. دفتر ن1379 ،منصوري، ج.

بررسي و معرفي ظرفيت برد . 1381 ،س. نهرلي، د.؛ و رضايي،
 .112-101):29( 28 .مجله محيط شناسي. تفرجگاهي

Ashton, P.G., 1971. Recreational boating capacity: A 

preliminary study of three heavily used lakes in 

southeastern Michigan. Doctoral dissertation, Michigan 

State University. Dissertation Abstracts International, 

32, 03-B (UMI No. AAI7123158). 

Dearlove, P.; Molinaro, J., 2004. Assessing a Lake’s 

Recreational Carrying Capacity. North American Lake 

2004 LakeLine. Vol.24, No.2, 22-26 pp. Retrieved 

from www.nalms.org / lakeline / ll24  Management 

Society, Summer 02.htm. 
Farnsworth, E.J.; Ellison, A.M., 1997. Global patterns of 

pre-dispersal propagule predation in mangrove forests. 

Biotropica, 29 (3): 318-330. 
Fouda, M.M.; Al-Muharrami, M., 1995. An initial 

assessment of mangrove resources and human activities 

at Mahout Island, Arabian Sea, Oman. Hydrobiologia, 

295 (1- 3): 353-362. 

Glyptis, S., 1991. Countryside recreation. Harlow: 

Longman/ILAM.Hohl, A. E., and Tisdell, Cl. A. 

(1995). Peripheral tourism development and 

management. Annals of Tourism Research, 22(3): 517–

534. 

Hohl, A.E.; Tisdell, C.A., 1995. Peripheral tourism 

development and management. Annals of Tourism 

Research, 22(3): 517–534. 

Inglis, G.J.; Hayden, B.J.; Ross, A.H., 2000. An Overview 

of Factors Affecting the Carrying Capacity of Coastal 

Embayments for Mussel Culture. NIWA, Christchurch. 

Client Report CHC00/69: vi+31 p. 

Jackson, R.; Buszynski, M.D.; Botting, D., 1990. Carrying 

capacity and lake recreation planning. The Michigan 

Riparian, November 1989, 11-12, 14 pp. 

Kathiresan, K.; Bingham, B.L., 2001. Biology of 

mangroves and mangrove ecosystems. Advances in 

marine biology, 40: 81-251. 

Kusler, J.A., 1972. Carrying Capacity Controls for 

Recreation Water Uses. Upper Great Lakes Regional 

Commission. 

Mathieson, A.; Wall, G., 1982. Tourism: Economic, 

physical and social impacts. New York: Longman 

McCool, S.F.; Stankey, G.H.;  Clark, R.N., 2007. An 

assessment of frameworks useful for public land 

recreation planning. Gen. Tech. Report GTR-705. 

Pacific Northwest Research Station, Portland, OR. 125 p. 

Mihalic, T., 2000. Environmental management of a tourist 

destination.A factor of tourism competitiveness. 

Tourism Management, 21: 65–78. 
Pons, L.J.; Fiselier, J.L., 1991. Sustainable development of 

mangroves. Landscape and Urban Ecology, 20 (1-3): 

103-109. 

Rajan, B.; Varghes, V.M.; Pradeepkumar, A.P., 2011. 

Recreational Boat Carrying Capacity of Vembanad 

Lake Ecosystem, Kerala, South India. Environmental 

Research, Engineering and Management, 2(56): 11-19.   

Saveriades,  A., 2000. Establishing the social tourism 

carrying capacity for the tourist resorts of the east coast 



  المللي حرا رود گز هاي قايقراني در تاالب بين ي برد فيزيكي، واقعي و مجاز براي اجراي فعاليتها پرورش و همكاران / تعيين ظرفيت

92 

of the Republic of Cyprus.Tourism Management, 21: 

147–156. 

Simon, F.J.; Narangajavana.Y.; Marques. D., 2004. 

Carrying capacity in the tourism industry: a case study of 

Hengistbury Head., Tourism Management,  25: 275–

283. 

Wanhill, St.; Buhalis, D., 1999. Introduction: Challenges 

of tourism in peripheral areas. International Journal of 

Tourism Research, 1:295–297. 

Warbach, J.D.; Wyckoff, M.A.; Fisher, G. E.; Johnson, P.; 

Gruenwald, G., 1994. Regulating keyhole 

development: Carrying capacity analysis and 

ordinances providing lake access regulations. Planning 

and Zoning Center, Inc.  
World Tourism Organization and World Travel and 

Tourism Council., 1992. Agenda 21 for the travel and 

tourism industry: Towards environmentally sustainable 

development. World Tourism Organization, World 

Travel and Tourism Council, London, UK. 

  
  

        المللي حرا رود گز هاي قايقراني در تاالب بين ي برد فيزيكي، واقعي و مجاز براي اجراي فعاليتها پرورش و همكاران / تعيين ظرفيت
       85-1392/8/92/ بهار 13م/ شماره چهارشناسي/ سال  اقيانوس

  




