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هاي اخیر به یک فعالیت پرسود اقتصادي تبدیل گردیده و افزایش اشتغال و درآمد جوامعی را که به  گردشگري در دهه

هاي  در این میان در شرایطی که منابع و جاذبه. خود ساخته است نحوي وابسته به اقتصاد گردشگري هستند، به شدت متأثر به

گردشگري به شدت مورد استفاده بازدیدکنندگان قرار گرفته است، هرچند منافع اقتصادي قابل توجهی را متوجه مقاصد 

ریت صحیح منابع بایست مدی نماید اما در صورتی که خواهان اشتغال و درآمد پایدار در این زمینه هستیم می گردشگري می

گردشگري را در کانون توجه قرار داد؛ چرا که در درازمدت، عدم توجه به مدیریت صحیح منابع گردشگري، منجر به اثرات 

منفی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، و محیط زیستی خواهد شد که متقابالً ساکنان مقاصد گردشگري بهاي آن را خواهند 

. پژوهش به صورت مروري، به مفهوم ظرفیت تحمل در صنعت گردشگري پرداخته شده استدر این راستا، در این . پرداخت

ریزي منابع گردشگري مطرح است که کاربرد صحیح آن  ظرفیت تحمل گردشگري از جمله ابزارهاي رایج در مدیریت و برنامه

  .تواند تا حد قابل توجهی، اثرات منفی گردشگري را به حداقل رساند می

ریزي ظرفیت تحمل، گردشگري، مدیریت، برنامه: کلمات کلیدي

  مقدمه.1

اما توجه به این . گردد برمی 1930سابقه ظرفیت تحمل به عنوان یک مفهوم مدیریتی در حوزه گردشگري به اواسط دهه 

افزایش نگرانی در مورد به اوج خود رسید و این زمانی بود که رشد کاربري تفریحی موجب  1970و  1960هاي  مفهوم در دهه

از آنجا که بسیاري از مدیران مناطق ]. 2، 1[ هاي تفرجی ایالت متحده گردید میزان مناسب استفاده و انواع کاربري در مکان

داري تحصیل کرده بودند و تحصیالتی در  هاي علوم مرتع، حیات وحش و جنگل در آن دوره در رشته متحده االتیاتفریحی 
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ها به زودي در قالب  ها و به طور کلی صنعت گردشگري نداشتند، نگرانی در مورد حضور افراد و اثرات آن ركزمینه مدیریت پا

، 3، 2[به طور کلی، ظرفیت تحمل در پی تعیین سطح پایدار استفاده از یک مکان است].3[ بحث ظرفیت تحمل مطرح شد

4 ،5.[

حداکثر جمعیت یک گونه معین که مساحت : یف کردتوان چنین تعر از دیدگاه اکوسیستمی ظرفیت تحمل را می

اي که توان نسل آتی آن گونه براي بقا  مشخصی از سرزمین یا زیستگاه توان حمایت از آن را در زمان حال داشته باشد، به گونه

داد که این کاربرد اولیه ظرفیت تحمل در حوزه گردشگري و تفرج نشان ]. 7، 6[ کاهش نیافته یا در معرض خطر قرار نگیرد

رفت کانون توجه، رابطه میان میزان  طور که انتظار می در ابتدا همان. تري است مفهوم در بافت مدیریتی موجود، مفهوم پیچیده

محیطی بیشتري  فرض بر این بود که افزایش تعداد دیدارکنندگان موجب بروز اثرات زیست. محیطی بود استفاده و اثرات زیست

اما به . شد گیري می از طریق فشردگی خاك و تخریب پوشش گیاهی و متغیرهاي مرتبط با آن اندازه شود، که این اثرات می

بر ] 9[ 1وگر]. 8[ زودي مشخص شد که بعد دیگري از ظرفیت تحمل با جنبه اجتماعی تجربه دیدارکنندگان سر و کار دارد

گذارد، بلکه کیفیت تجربه  این عقیده بود که وجود تعداد بیشتري از دیدارکنندگان، نه تنها بر منابع طبیعی اثر می

شود که  می  دهد؛ بنابراین افزایش تعداد دیدارکنندگان موجب بروز اثرات اجتماعی دیدارکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار می

.گیري کرد مرتبط با آن اندازهمتغیرهاي ها را از طریق ازدحام و  توان آن می

بر این اساس این مطالعه با مروري . این مطالعه به بررسی جایگاه ظریفیت تحمل در مدیریت منابع گردشگري می پردازد

بر ادبیات حوزه ظرفیت تحمل و مطالعات مختلف در این حوزه، ابتدا به تعاربف و مطالب کلی در مورد ظریفت تحمل در 

 - اکولوژیکی، اجتماعی -دشگري می پردازد و سپس ابعاد ظرفیت تحمل گردشگري که شامل سه بعد فیزیکیصنعت گر

تحمل  تیظرفدر نهایت، . گردد اقتصادي است، مورد بررسی و مولفه هاي تشکیل دهنده آن تشریح می -فرهنگی و سیاسی

  .گیرد ل قرار میي مورد ارزیابی و تحلیزیر برنامه ندیاز فرآ یبه عنوان بخش يگردشگر

  ظرفیت تحمل گردشگري.2

، یکی از ]10[ 2به گفته بادبوي و الوسون. در کتب و مقاالت مختلف تعاریف بسیاري به نقل از محققان ارائه شده است

تعداد افرادي که : ارائه داد، او ظرفیت تحمل تفریحی را چنین تعریف کرد) 1972( 3ها از ظرفیت تحمل را تیوي اولین تعریف

کنند، بدون آنکه آسیب فیزیکی یا بیولوژیکی دائمی به  هاي زمانی مختلف از یک سایت تفریحی دیدن می در هر سال در دوره

. و به تجربه تفریحی لطمه جدي وارد شودسایت وارد شود، تواناي سایت براي ارائه تجربه تفریحی تحت تأثیر قرار گیرد 

، ظرفیت تحمل معیاري براي سنجش حداکثر میزان استفاده از یک مکان یا ]11[4همچنین، طبق نظر سیمون و همکاران

  .منبع است، بدون اینکه به تصویر و پایداري آن صدمه وارد شود

                                                            
1. Wagar
2. Baud-Bovy and Lawson
3. Tivy
4. Simon et al



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

  )مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان اردبیل(

٣

www.tourism2019.ir  

توانند به طور  حداکثر تعداد افرادي که می: به طور کلی در یک تعریف جامع، ظرفیت تحمل گردشگري عبارت است از

زمان از یک مقصد گردشگري دیدن نمایند، بدون آنکه موجب تخریب محیط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي آن شوند و  هم

  ].12[قبولی کاهش یابد  ابلبدون آنکه کیفیت رضایت دیدارکنندگان در سطح غیرق

تحمل گردشگري ارائه شده است، براي مثال ظرفیت تحمل فیزیکی، هاي  هاي مختلفی از انواع ظرفیت بندي دسته

  :و یا؛ ]10[شناختی، اجتماعی  بیولوژیکی، زیرساختی، اقتصادي، روان

سطحی از توسعه گردشگري یا فعالیت تفریحی که بیش از آن سطح، تسهیالت به  :تسهیالت -ظرفیت فیزیکی

هاي ناکافی، تنزل فیزیکی  رسند؛ یا به دلیل استفاده بیش از حد گردشگران یا وجود شبکه زیرساخت حد اشباع می

.دهد زیست رخ می محیط

ی به حضور گردشگران نشان سطحی که در آن جامعه میزبان دیگر تمایل :ادراکی -ظرفیت تحمل اجتماعی

.اند ها اختالل ایجاد کرده هاي آن زیست و فرهنگ محلی صدمه زده و در فعالیت دهد، زیرا گردشگران به محیط نمی

هاي مطلوب هاي گردشگري بدون حذف فعالیت توانایی جذب فعالیت :ظرفیت تحمل اقتصادي.

از جانب  شده ادراكالیلی چون نگرش منفی سطحی که در آن گردشگران به د :شناختی ظرفیت تحمل روان

  ].13[کنند  اس راحتی نمیزیست دیگر در مقصد احس ، یا تنزل کیفیت محیط)ترافیک(جامعه محلی، ازدحام 

در این نوع ظرفیت، . کند بندي خود، ظرفیت تحمل مدیریتی را مطرح می سازمان جهانی گردشگري در تقسیم

بعالوه . هاي نهادي هستند ها، محدودیت اد مشخصی از گردشگران و اثرات آنهاي اصلی براي مدیریت تعد محدودیت

بندي ظرفیت فرهنگی با توجه به  در این تقسیم. شود هاي ظرفیت مدیریتی تلقی می هاي اقتصادي نیز یکی از جنبه ظرفیت

با توجه به ادراك گردشگران و  شناختی اثرات گردشگري بر جامعه میزبان و وجود منابع انسانی، و ظرفیت اجتماعی یا روان

بندي سازمان جهانی گردشگري، انواع ظرفیت تحمل  به این ترتیب براساس تقسیم. شود جامعه میزبان از ازدحام تعیین می

  ].5[و مدیریتی  شناختی، زیرساختی اکولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی یا روان: عبارتند از

  

ابعاد ظرفیت تحمل گردشگري.3

به طور کلی مفهوم ظرفیت تحمل گردشگري داراي سه بعد اصلی است و انواع مختلف ظرفیت در یکی از این سه بعد 

  ].12[اقتصادي  -و سیاسیفرهنگی  -اکولوژیکی، اجتماعی -فیزیکی: گیرد جاي می
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  ]14[ت تحمل گردشگري ابعاد ظرفی .1شکل 

  1اکولوژیکی -بعد فیزیکی

ها و تسهیالت مورد نیاز براي توسعه گردشگري را در  ساخت، زیرساخت عناصري از محیط طبیعی، عناصر انسان

هاي  ها و منابع سر و کار دارد و به ظرفیت سیستم ظرفیت اکولوژیکی با اثرات توسعه گردشگري بر اکوسیستم. گیرد برمی

هاي  ها و اثرات را جذب کنند، بدون اینکه ویژگی ی از آالیندهسازد حجم مشخص ها را قادر می کند که آن طبیعی اشاره می

انسانی کنترل کرد هاي  توان به راحتی با فعالیت ظرفیت اکولوژیکی را نمی. اصلی یا کارکرد اکولوژیکی خود را از دست بدهند

]12.[  

البته الزم به ذکر است در . دها و تسهیالت موجود اشاره دار ساخت، از جمله زیرساخت ظرفیت فیزیکی به عناصر انسان

که ظرفیت  هاي مختلف اشاره دارد، درحالی اغلب منابع، واژه ظرفیت فیزیکی به وجود فضاي مورد نیاز به منظور فعالیت

رفته است ها و برآوردن نیازهاي گردشگران به کار  براي توصیف وجود تسهیالت الزم براي پشتیبانی از فعالیت 2تسهیالت

]12.[  

  :شوند اکولوژیکی به صورت زیر بیان می -فیت براي بعد فیزیکیسطوح ظر

هاي شهر و غیره ها، خیابان ها، موزه هایی چون پارك قبول تجمع یا تراکم در مکان سطوح قابل.  

 توجه کارکردهاي اکوسیستم، تنوع  بدون تنزل قابل) مثالً آب یا زمین(حداکثر میزان از دست دادن منابع طبیعی

  .ها یا از بین رفتن گونهمحیطی  زیست

و نقل  ها، تسهیالت و خدمات حمل شدت استفاده از زیرساخت.  

                                                            
1. Physical-ecological component (PHEC)
2. Facility capacity
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ارتباطات ها و فاضالب و  میزان استفاده از تسهیالت و خدمات عمومی از جمله منابع آب، نیروي برق، دفع زباله

]12.[  

  1اقتصادي - بعد سیاسی

ظرفیت تحمل اقتصادي . ها و غیره اشاره دارد رقابت با سایر بخش ها، به اثرات گردشگري بر ساختار اقتصاد محلی، فعالیت

ظرفیت تحمل تفریحی اقتصادي در . هاي مطلوب محلی هاي مختلف گردشگران بدون حذف فعالیت یعنی توانایی جذب فعالیت

ي مورد استفاده قرار هاي اقتصاد زمان هم براي کاربري تفریحی و هم براي سایر فعالیت رود که منابع هم مواردي به کار می

هاي غیر تفریحی تداخل  هاي تفریحی تا حدي صورت گیرد که با فعالیت در این موارد، هدف این است که فعالیت. گیرند می

، سازگاري ]4[ 2به پیشنهاد پیگرام جنکینز]. 12[دي منبع در معرض خطر قرار نگیرد پیدا نکند و در نتیجه حیات اقتصا

اي که منافع و  ها اشاره دارد به گونه مفهوم، واژه بهتري است، زیرا به ایجاد ترکیب صحیحی از کاربري اقتصادي براي بیان این

  .ول باشدقب هاي غیر تفریحی از نظر اقتصادي غیرقابل اي نرسد که تداخل آن با کاربري هاي کاربري تفریحی به نقطه هزینه

گیرد، براي مثال  گیري را در برمی مشی گذاري و تصمیم خط بعد سیاسی این مؤلفه، مسائل نهادي و مسائل مرتبط با

سیاسی  - در نظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي. هاي محلی براي مدیریت حضور گردشگران اشاره کرد توان به وجود ظرفیت می

ي بعد سطوح ظرفیت برا. هاي جامعه محلی در زمینه گردشگري الزامی است ها و نگرش براي نشان دادن اختالف ارزش

  :شود سیاسی با توجه به موارد زیر تعیین می -اقتصادي

سطح اشتغال در گردشگري نسبت به منابع انسانی محلی  

مسائل مرتبط با توزیع درآمد حاصل از گردشگري در جامعه محلی  

12[شوند  می ها به دلیل نیروهایی که جذب بخش گردشگري از دست دادن نیروي کار در سایر بخش.[  

  3فرهنگی -اجتماعیبعد 

این بعد، مسائل اجتماعی و . ]15[گیرد  نندگان را در برمیهم سطح تحمل جامعه میزبان و هم کیفیت تجربه دیدارک

دیده، تغییر در الگوهاي خانوادگی و  هاي موجود براي نیروي کار محلی و وجود کارکنان آموزش جمعیت شناختی مانند فرصت

اگرچه برخی از این . گیرد تماعی و فرهنگی مانند حس هویت در جامعه محلی را در برمیروابط اجتماعی و نیز مسائل اج

سیاسی در ارتباط باشند، اما به علت ارتباط با  -مسائل مانند وجود نیروي کار، ممکن است بیشتر با ظرفیت تحمل اقتصادي

 - طوح ظرفیت تحمل براي بعد اجتماعیس. شوند فرهنگی هم گنجانده می -ساختار اجتماعی در مطالعه ظرفیت اجتماعی

  :هاي زیر بررسی نمود توان از جنبه فرهنگی را می

توان بدون صدمه دیدن احساس هویت، سبک زندگی،  هاي تفریحی که می تعداد گردشگران و انواع فعالیت

  .هاي جامعه میزبان، ایجاد کرد الگوهاي اجتماعی و فعالیت

                                                            
1. Political-economic component
2. Pigram and Jenkins
3. Socio-cultural component (SCC)
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ها و آداب و رسوم و غیره، در فرهنگ محلی  دستی، آیین ظ هنر، صنایعنوع و میزانی از گردشگري که از لحا

  .کند تغییرات گسترده ایجاد نمی

ها از تسهیالت و خدمات نخواهد شد میزانی از گردشگري که موجب نارضایتی جامعه محلی و مانع استفاده آن.  

نندگان قبول تجربه تفریحی دیدارک ابلها در یک ناحیه که موجب تنزل غیرق تعداد گردشگران و انواعی از فعالیت

  ].12[نخواهد شد 

هاي مختلفی تشکیل شده است، از جمله  به طور کلی، سیستم گردشگري، سیستمی یکپارچه است که از زیرسیستم

بنابراین ). نهادي و اقتصادي(، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و مدیریتی )بیوفیزیکی و فیزیکی(هاي اکولوژیکی  زیرسیستم

ها ممکن است با یکدیگر  سطوح این ظرفیت. هاست رسیستمهاي تحمل تمام این زی ظرفیت تحمل گردشگري، نتیجه ظرفیت

دهد؛  اقتصادي مطلوب باشد، زیرا درآمد محلی را افزایش می نظردر تعارض باشند؛ براي مثال، گردشگري انبوه ممکن است از 

هاي  یا به تپهطوري که براي مثال، موجب افزایش جرائم شود  باشد بهاجتماعی و اکولوژیکی، ممکن است مخرب  نظراما از 

توان  بنابراین می. ]16[دل برقرار نمایند ها تعا مشی گذاران باید در عمل بین این ظرفیت رو خط از این. شنی آسیب وارد کند

  .گذارند گفت که تمام انواع ظرفیت تحمل با یکدیگر در ارتباطند و بر هم اثر می

  

  ریزي مهظرفیت تحمل گردشگري به عنوان بخشی از فرآیند برنا  .4

ها در  برداري از آن با افزایش جمعیت و تقاضاي روزافزون در استفاده از منابع گردشگري، توجه به ظرفیت تحمل منابع و بهره

نکته مهم اینکه، تعریف ارزیابی و اجراي ظرفیت تحمل . ]17[فته است ها، بیش از پیش اهمیت یا حد ظرفیت و توان آن

تشریح ) 2(شکل . ]12[نظر گرفته شود  ریزي براي توسعه گردشگري در یند، در فرآیند برنامهگردشگري، باید به عنوان یک فرآ

  :در این رابطه باید به موارد زیر توجه کرد. تواند مورد استفاده قرار گیرد مراحل اصلی این فرآیند است که می

ریزي گردشگري پایدار که  برنامهتر از  فرآیند تعریف و اجراي ظرفیت تحمل گردشگري و یک فرآیند گسترده

تواند یک چهارچوب کلی براي هدایت و راهنمایی جامعه محلی،  فرآیندهاي موازي و مکمل هم هستند، می

ها و اقدامات، با توجه به  اصول، اهداف، سیاست: این چهارچوب، شامل. گیرندگان ارائه کند برنامه ریزان و تصمیم

هاي محلی  هاي منطقه در خصوص ظرفیت هاي مشخص و ویژگی یژگیتوسعه گردشگري در منطقه براساس و

  .براي گردشگري پایدار است

انداز در  هاي گردشگري پایدار در یک محل که شامل طراحی چشم هاي ظرفیتی براي فعالیت ایجاد محدودیت

راتژیک که نیاز ریزي است این امر باید در برنامه. گیري و توسعه محلی در مدیریت گردشگري است مورد تصمیم

نفعان  درواقع، مشاوره با ذي. عرصه گردشگري است، انجام شده باشد) نفعان ذي(به مشارکت همه بازیگران 

  .مربوطه، یک موضوع کلیدي در تمام مراحل است و کل فرآیند پویا و چرخشی است

انند تعیین تعداد م(اي  گیري ظرفیت تحمل گردشگري فقط به تعیین یک حدود آستانه به طور کلی اندازه

به دست آورده شود، لزوماً مجبور به پیروي از ) آستانه(حتی زمانی که این حد . اختصاص ندارد) بازدیدکنندگان
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ثابت نیست و با گذشت زمان  شده نییتعاین معیارهاي غیرقابل تغییر، ماندگار و ثابت نیست، زیرا ظرفیت تحمل 

]. 15[هاي مدیریتی قرار گیرد  کند و همچنین ممکن است تحت تأثیر تکنیک و با رشد گردشگري تغییر می

ترین سطح الزم براي  ارزیابی ظرفیت تحمل گردشگري، نه تنها باید حداکثر، بلکه حداقل توسعه را نیز که پایین

عالوه بر این، ظرفیت تحمل گردشگري ممکن است شامل . عیین کندحمایت و پشتیبانی از جوامع محلی است، ت

. هاي مختلف، شامل شرایط فیزیکی، اکولوژیکی، فردي، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي نیز باشد محدودیت

. بنابراین، ظرفیت تحمل یک مفهوم علمی یا فرمول به دست آوردن یک عدد نیست؛ بلکه فراتر از آن است

ها باید به دقت مورد ارزیابی و  این محدودیت. د به عنوان یک راهنما در نظر گرفته شودمحدودیت نهایی بای

  .نظارت قرار گیرد و همچنین با استانداردهاي دیگر مقایسه و تکمیل شود

چهارچوب ، ]18[شبلی و هبرلین. فرآیند تعریف ظرفیت تحمل گردشگري از دو بخش اصلی تشکیل شده است

  :اند زیر شرح دادهمفهومی آن را به شرح 

محیطی، اکولوژیکی،  آثار فیزیکی، زیست(دهد که چگونه آثار توسعه گردشگري، از جمله  توضیح می ):A(1بخش توصیفی

در این زمینه شناسایی موارد . گیرد مورد مطالعه قرار می) مقصد گردشگري(، سیستم )هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جنبه

  :ردار استاي برخو زیر از اهمیت ویژه

که  معناپذیر نیستند؛ به این  توان به راحتی مدیریت کرد، زیرا انعطاف فاکتورها و عوامل معینی که نمی: 2ها محدودیت -1

هاي مناسب، تغییري در آستانه چنین  ریزي و مدیریت و توسعه زیرساخت هاي برنامه استفاده از سازماندهی و تکنیک

  .کند هایی ایجاد نمی محدودیت

مانند تعداد بازدیدکنندگان در (ي کنند کار دستها را  توانند آن اي که مدیران می فاکتورها و عوامل محدودکننده: 3تنگناها -2

  ).یک محل خاص

نوع  کننده نییتعنوع تأثیر، . که متأثر از شدت و نوع استفاده از آن است) مقاصد گردشگري(عناصري از سیستم : 4اثرات -3

  .توجه است در این زمینه، تأکید بر اثرات مهم و قابل. است) لوژیکی، اجتماعی و غیرهفیزیکی، اکو(ظرفیت 

این . کند قبول را تشریح می این بخش، چگونگی مدیریت مقصد گردشگري و همچنین، سطح اثرات قابل ):B( 5بخش ارزیابی

این راستا، اهداف و مقاصد مدیریت نیاز به  در. شود بخشی از فرآیند، با شناسایی شرایط مطلوب و نوع مطلوب توسعه شروع می

بر این اساس . شود ها و اقدامات ارزیابی شده، یک استراتژي براي توسعه گردشگري فرموله می تعریف دارد؛ همچنین گزینه

  :اي برخوردار است در این زمینه شناسایی موارد زیر از اهمیت ویژه. شود تحمل گردشگري سازماندهی و تعریف می تیظرف

به عنوان مثال، تعریف نوع تجربه یا دیگر نتایجی که نوع خاصی از محیط تفریحی و سرگرمی : (6اهداف کلی و اهداف عینی -1

  ).باید فراهم کند

  ].18) [اثرات(بول تغییر ق تعیین سطوح قابل: 7معیارهاي ارزیابی -2

                                                            
1. Descriptive part
2. Constraints
3. Bottlenecks
4. Impacts
5. Evaluative part
6. Goals/objectives
7. Evaluative criteria
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در طی . ها، حمایت، هدایت و نظارت کرد شاخصتوان به کمک مجموعه منسجمی از  اجراي ظرفیت تحمل گردشگري را می

طور که قبالً اشاره شد،  همان. توان توسعه داد فرآیند تعریف ظرفیت تحمل گردشگري، یک مجموعه اولیه از شاخص را می

ها  ها و اجراي آن ظرفیت تحمل گردشگري یک مفهوم ثابت نیست؛ بلکه باید به عنوان یک ابزاري براي هدایت تدوین سیاست

].12[نظر گرفته شود  در جهت گردشگري پایدار در

  
  ]12[ فرآیند ارزیابی و اجراي ظرفیت تحمل گردشگري .2شکل 

  نقدهاي وارد شده بر مفهوم و کاربرد ظرفیت تحمل گردشگري  .5

. رغم انجام تحقیقات وسیع پیرامون ظرفیت تحمل، تالش براي تعیین و کاربرد آن گاهی با شکست مواجه شده است علی

کند که افزایش میزان استفاده  هاي تجربی تأیید می یافته. مسئله اصلی تعیین این است که چه میزان اثرات بیش از حد است

محدوده "اما چه میزان تغییر مجاز است؟ اغلب به این سؤال در قالب . شود محیطی و اجتماعی می موجب افزایش اثرات زیست
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ها و نواحی  توجه براي استفاده تفریحی در پارك با توجه به تقاضاي قابل. شود پاسخ داده می ")LAC( 1قبول تغییرات قابل

اما چه میزان . غیرقابل اجتناب استهاي  طبیعی، کاهش در کیفیت منابع طبیعی یا فرهنگی و تجربه دیدارکنندگان تا اندازه

نگاهی انتقادي به ] 3[مک کول و الیم .]2[مورد نیاز باشد؟  قبول یا مناسب است، پیش از آنکه اقدام مدیریتی تغییر قابل

 ها به عقیده آن. شمارند ترین نقاط ضعف آن برمی مفهوم ظرفیت تحمل دارند و توجه بیش از حد به اعداد و ارقام را از عمده

هایی قرار دارد که در دنیاي واقعی مصداق ندارند و موجب طرح سؤاالتی در زمینه هدف از اقدامات  این مفهوم بر پایه فرضیه

شرایط مورد نیاز براي تعیین ظرفیت تحمل به ندرت در دنیاي . شوند می شده حفاظتهاي تفریحی و نواحی  مدیریتی در مکان

که البته ظرفیت ) مانند پارکینگ(هاي خاصی مناسب است  اي عددي فقط براي مکانه شود و تعیین ظرفیت واقعی محقق می

  .باشد ي میگذار ها نیز اغلب تابعی از سرمایه این مکان

  :به طور کلی طبق ادبیات برخی از مشکالت در زمینه سنجش ظرفیت تحمل عبارتند از

 11[مفهوم وجود ندارد جهانی واحدي از این افراد مختلف تعاریف متفاوتی از ظرفیت تحمل دارند، هیچ تعریف.[

بعالوه براي تعیین ظرفیت تحمل، ابعاد مختلفی . استانداردهاي مختلفی براي سنجش ظرفیت تحمل وجود دارد

].11[گیري کرد  را باید اندازه... محیطی و ظرفیت تحمل گردشگران و  مانند ظرفیت زیست

نابراین معیارهاي کمی سازي براي آن وجود ندارد و در زمینه معیارهاي ب. این مفهوم اساساً قابل کمی سازي نیست

].11[جود دارد کیفی نیز مشکالتی و

شود که گویی زمین داراي ظرفیت ذاتی براي کاربري تفریحی و توسعه  اي تعریف می ظرفیت تحمل اغلب به گونه

اي از  شکال فعالیت هاي اقتصادي، مجموعهاما واقعیت این است که توسعه گردشگري مانند سایر ا. گردشگري است

هاي اقتصادي بیشتري ایجاد شود، اما  براي مثال، در نتیجه توسعه گردشگري شاید فرصت. گیرد ها را در برمی موازنه

]. 3[تأثیر قرار گیرند  ممکن است به صورت منفی تحت) محیطی کیفیت زندگی، یکپارچگی زیست(سایر عوامل 

دهند؟ اي را ترجیح می گیرند چه موازنه کسانی که تحت تأثیر توسعه قرار می: شود طرح میبنابراین این سؤال م

اجتماعی، ایستا هستند، در غیر این  -هاي بیوفیزیکی ظرفیت تحمل تلویحاً براساس این فرض قرار دارد که سیستم

اما واقعیت این است که . باشدتوان عددي را تعیین کرد که با گذشت زمان هم چنان قابل کاربرد  صورت چگونه می

بنابراین . کنند محیطی و اجتماعی مختلف تغییر می ها تحت شرایط زیست ها پویا هستند و ظرفیت این سیستم

ها پویا  کنند؛ زیرا اگر سیستم ها تغییر نمی توان تعیین کرد که سیستم ظرفیت تحمل را تنها بر اساس این فرض می

].11و  3[بینی نمود  ضعیت سیستم را پیشهاي مختلفی را تعیین کرد و و رفیتباشند پس با گذشت زمان باید ظ

متغیرهاي مختلفی در این . اي روشن و خطی نیست رابطه میان استفاده در یک مکان و اثرات ناشی از آن رابطه

دامات مدیریتی، هاي صورت گرفته در راستاي توسعه و اق کنند، از جمله رفتار گردشگران، فعالیت رابطه مداخله می

فصل استفاده، نوع دیدارکنندگانی که با هم در یک مقصد تعامل دارند، مکان و زمان برخوردها، انتظارات و 

وجود همین متغیرهاست که . اي توسط آنان و غیره هاي دیدارکنندگان، به کارگیري مکانیزم هاي مقابله انگیزه

بینی اثرات  در واقع در زمینه پیش]. 3[سازد  اً غیرممکن میتعیین ظرفیت تحمل در قالب یک عدد واحد را تقریب

                                                            
1. Limits of acceptable change
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هاي  توان شناسایی کرد که قابل تشخیص باشند، اما آستانه بعالوه اثرات را تنها زمانی می. مشکالتی وجود دارد

].11[یر هستند تشخیص بسیار متغ

این ارزیابی اثرات باید قبل از توسعه، حین توانند موجب تغییر در اثرات و فرآیندها شوند، بنابر اقدامات مدیریتی می

].11[ورت گیرد توسعه و پس از آن ص

عدم "ویژه اینکه راهکار  به. گیرد دهند، مورد موافقت کلی قرار نمی هایی که متخصصان مختلف ارائه می حل اغلب راه

].11[زیست شود  تواند منجر به تخریب محیط می "اقدام کردن"درست مانند راهکار  "اقدام

گیري آن  به عقیده برخی نویسندگان این مفهوم از لحاظ تئوري ناقص و از لحاظ اجرا غیرواقعی است و اندازه

را براي  "ثباتی بی"یا  "مبهم بودن"، "غیرواقعی بودن"هایی چون  برخی محققین ویژگی ].11[باشد  می غیرممکن

].2[اند  مل بیان کردهظرفیت تح

آنچه باید ارائه کند،  از نانهیب رواقعیغعلت نارضایتی از این مفهوم بیشتر در انتظارات ، ]1[استنکی و منینگ  به بیان

بعالوه روشن است که درك و اجراي این مفهوم براي بسیاري از این مدیران . هاي ذاتی آن تا ضعف نهفته است،

توان در غالب آن به مدیریت  دهد که می به عقیده آنان این مفهوم چهارچوب مفهومی مهمی ارائه می. دشوار است

تعامالت میان مالحظات : کند مدل ظرفیت تحمل مبنایی براي بررسی تعامالت مختلف ایجاد می. تفرج نگریست

هاي  ، و کمیت فرصتشده ادراكمربوط به عرضه و تقاضا، مالحظات مربوط به شرایط منبع و کیفیت تفریحی 

شاید یکی از دالیل انتقادات وارده بر مفهوم ظرفیت تحمل . ها ي مبتنی بر آنها و کیفیت تجربه جادشدهیاتفریحی 

تواند در راه توسعه اقتصادي و ایجاد شغل محدودیت ایجاد  از این مفهوم میاین باشد که برخی معتقدند استفاده 

هاي گردشگري به عنوان فعالیتی در حال رشد بکاهد و بعالوه فشار رقابتی بخش  کند، ممکن است از پتانسیل

.]19[مدت توسط آن را کاهش دهد  خصوصی و امکان کسب منافع کوتاه

به این ترتیب ابزارهاي مناسبی در . با سایر رویکردها مورد استفاده قرار دادتوان در ترکیب  ظرفیت تحمل را می

هاي مدیریتی موجود تلقی  هاي ظرفیت تحمل نیز باید یکی از گزینه تمرکز بر آستانه. گیرد اختیار مدیران قرار می

ریت گردشگري درواقع رویکردهاي مختلف به مدی. کند بینی اثرات توسعه گردشگري کمک می شود که به پیش

هاي مختلف یک استراتژي واحد و جامع  را باید به عنوان جنبه) ٣VIM، ٢ROS، LAC١مانند ظرفیت تحمل، (

به  نگرتر یکلتر و  توان به عنوان بخشی از رویکرد جامع این مفهوم را می. ]20[ارتی در نظر گرفت مدیریتی و نظ

دیدگاه درست نگریسته شود، چهارچوب سازمانی مفیدي  زیست به کار برد و هنگامی که به آن از مدیریت محیط

].4[دهد  ی به دست میها و نواحی تفریح هاي عقالیی در مورد شرایط مناسب استفاده از پارك براي قضاوت

موجود  هاي با واقعیتحاصل از برآوردها  وارد شده، عدم سنخیت اعداد کمی یکی از نقدهایی که بر ظرفیت تحمل

نیازهاي  بر این اساس براي عملیاتی کردن این مفهوم و تحقق پیش. باشد در ناحیه یا منطقه مورد بررسی می

به عنوان یک  LAC. ایجاد شد) LAC(قبول  چهارچوبی جهت تعیین حدود تغییرات قابل 1985، در سال شده گفته

در یک ناحیه به  وجود و شرایط مطلوبن شرایط میااي منطقی و معقول م افتن رابطهفرآیند مدیریتی عمدتاً جهت ی

                                                            
1. Limits of acceptable change
2. Recreation Opportunity Spectrum
3. Visitor Impact Management
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هاي  شود، که عمدتاً با شناخت مشکالت و مسائل موجود محدوده مورد نظر و با اتکا به قضاوت کار گرفته می

].6[دهد  میبرداري بهینه از آن مکان را ارائه  هاي مناسب براي بهره مدیریتی، استراتژي

 د که ظرفیت تحمل یک ایده صرفاً منفی نیست که موجب ایجاد محدودیت شود ان بیان کرده ]13[موفورث و مانت

ظرفیت تحمل ابزاري مدیریتی است که به کنترل . توان بین این مفهوم و توسعه پایدار ارتباط برقرار کرد و می

ن به بنابرای. ها باید از آن کمک گرفت مشی کند و درواقع در تدوین خط پیامدهاي توسعه گردشگري کمک می

توان عدد واحدي را تعیین کرد و مبناي  رویکرد نباید به عنوان ابزاري فنی و دقیق نگریست که توسط آن می این

  .ها قرار داد گذاري قانون

رود؛ خصوصاً به  با توجه به آنچه گفته شد ظرفیت تحمل هنوز هم ابزاري قدرتمند در مدیریت اثرات تفرج به شمار می

با این حال در به کارگیري . ها گام بگذاریم کند که نباید وراي آن هایی جلب می ها و آستانه را به محدودهاین خاطر که توجه ما 

  :این مفهوم باید مالحظات زیر را مورد توجه قرار داد

 که ) محیطی، اجتماعی و اقتصادي در تمام ابعاد پایداري زیست( اند تعاملدر هر مقصد عوامل بسیاري با هم در

.دهد آن مقصد براي پذیرش تعداد مشخصی از گردشگران را تحت تأثیر قرار می توانایی

هاي انسانی بر یک سیستم ممکن است تدریجی باشد و اجزاء مختلف سیستم را به میزان متفاوتی  تأثیر فعالیت

نا را تحت تأثیر رانی اثر بگذارد، ش براي مثال کیفیت بد آب احتماالً پیش از آنکه بر قایق(تحت تأثیر قرار دهد 

.دهد قرار می

پردازند و هر فعالیت داراي  هاي متفاوتی می در یک مقصد کاربران متفاوتی وجود دارند که این افراد به فعالیت

.هاي متفاوتی است الزامات، اثرات و محدوده

گردشگران شلوغی براي برخی . مردم محلی و گردشگران مختلف، داراي انتظارات و ادراکات متفاوتی هستند

.خواهند بدون مزاحمت دیگران، از طبیعت لذت ببرند دهند یا می جذاب است و برخی تنهایی را ترجیح می

ها را اصالح کرد توان آن نیستند و با تغییر در سیستم و راهکارهاي مدیریتی می ثابتهاي ظرفیت تحمل  محدوده .

توان تعداد گردشگرانی را که  فاظت از محیط طبیعی، میها و ح ها، سازماندهی گروه براي مثال با بهبود زیرساخت

چنین در صورتی که با گذشت زمان شرایط بدتر  هم. کنند، افزایش داد بدون صدمه به محیط از سایت دیدن می

].5[اعمال نمود توان محدودیت بیشتري  شود، می

ظرفیت تحمل فیزیکی یک جاده  :کنند هاي مختلف تغییر می هاي تحمل در زمان کامالً روشن است که ظرفیت

سازي  محیطی هنگام النه ممکن است در شب که دید کمتري وجود دارد کاهش یابد، یا ظرفیت تحمل زیست

].13[کند  ها تغییر می شبنابراین محاسبات ظرفیت تحمل با تغییر زمان، ادراکات و ارز. یابد غازها کاهش می

 فعالیت است تا بتوان  و هریت تحمل مستلزم تحلیل هر سایت تعیین ظرف ،]10[به بیان بادبوي و الوسون

به عقیده آنان . سطحی از استفاده را که براي دیدارکنندگان، منبع و جامعه محلی قابل تحمل است، ارزیابی کرد

هاي طبیعی بر  هاي تفریحی و اکوسیستم در تعیین ظرفیت تحمل باید چگونگی تأثیرگذاري متقابل فعالیت

  .ار گیردرد توجه قریکدیگر مو
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نتیجه گیري.6

معرفیوهموارهبرپیامدهاي )آلودگی(،گردشگریبهعنوانفعالیتیطالییوبدوندود1970تااواخردهه

هاي  هاوگزارش یافته1980ازدهه. شد مطلوبومنافعبهویژهمنافعاقتصادیآن تأکیدمی

. قراردادندمحیطی،اجتماعیوفرهنگینامطلوبگردشگریراموردتأیید تحقیقیمتعدد،پیامدهایزیست

درراستایپارادایمتوسعهپایدار،رویکردهایسنتیتوسعهگردشگریبهچالشکشیده و 1990دردهه

یکی از  .زمانبرپیامدهایمطلوبونامطلوبگردشگري،حرکتازگردشگریانبوهبهسویرویکرد توسعهپایدارگردشگریآغازشد باتأکیدهم

دنبال آن توسعه پایدار گردشگري را براي اجرا ترجمه خواستند تئوریتوسعه پایدار و به  هاي پیش روي افرادي که می چالش

ها در چه سطحی  هایی باید اعمال شود؟ چه کسی باید آن را تضمین کند؟ و آن کنند، تعیین این موضوع بود که چهمحدودیت

ال حاضر در ح .باید تحقق یابند؟ در ادبیات گردشگري با این چالش از طریق به کار بردن مفهوم ظرفیت تحمل برخورد شد

هاي ناشی از آن در  هاي تفریحی و تخریب ترین چارچوبی است که براي مدیریت مسائل مربوط بهکاربري ظرفیت تحمل رایج

ظرفیت تحمل، در کانون رویکرد پایداري و ریشه در مدیریت منابع . شود هاي اجتماعی به کار گرفته می منافع و ویژگی

 اند اهمیت بیشتري افزون کاربران قرار گرفته ی که مقصدهاي گردشگري، تحت فشار روزویژه زمان این مفهوم به. گردشگري دارد

  .یابد می

پس از اي خواهدرسیدکه ظرفیتتحملیکمقصدگردشگریمبتنیبراینفرضاستکهدیریازودیکمقصدگردشگریبهنقطهدر واقع 

اي  لذاتحلیلظرفیتتحملشیوه. یمقصدخواهدشدها بهعبارتیتعدادگردشگرانباعثنابودیمنابع وجاذبه.افولدرانتظارمقصدخواهدبودآن،

 .کند ریزیاستکهدرنهایت،توسعهوحدوداستفادهبازدیدکنندگانراتعیینمی اساسیدرفرآیندبرنامه

ریزیاستکهمعموالًبراساستحلیل  مشیضروریدربرنامه درگردشگري،خطتحملتعیینظرفیت

  .است ینبازخوردي برایتحلیلبازارهایگردشگريپذیردوهمچن هایمحل،توسعهمحلواماکنمورداستفادهگردشگرانصورتمی ویژگی
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