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چكيده
توریسم صنعت روبه رشدی است که اکوتوریسم از شاخههای سریع الرشد آن میباشد .توریسم انبوه از مصادیق توسعه ناپایدار است .اثرات
بارز تجاری سازی این صنعت لطمههای جبران ناپذیری به منابع طبیعی که ما وابسته آنهاا هساتیم وارد مایکناد در ااالی کاه مم او
اکوتوریسم اماظت همزمان محیطزیست و توسعه را در بر می گیرد .ظرفیت برد یکای از ابزارهاای اساسای بارای اماظات از جنباههاای
اکولوژیکی ،تنوع زیستی و گونههای نادر در مناطق دارای پتانسیل توریسم تاریخی -طبیعی میباشد .مدیریت ظرفیت برد ناه تن اا شاامل
شاخصهای محیطریست ،اجتماع و اقتصاد بلکه به میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان و اثرات آن توجه دارد .بنابراین براورد ظرفیات بارد
یکی از ابزارهای ممید در مدیریت محیطزیست به شمار میرود.
پارک ملی کویر در کویر مرکزی ایران واقع شده است .مساات این پارک  114444میباشد و مجموعهای کم نظیر از چشمانادازها ،تناوع
زیستی و آثار تاریخی را با آب و هوای فرح بخش در فصول پاییز و زمستان در اختیار بازدیدکنندگان قارار مایدهاد .از دیرار جاهباههاای
مناطق آسمان شب کویر میباشد که برای نجو دوستان بسیار جذاب است .در این نوشتار روشی برای برآورد ظرفیت بارد اکوتوریسام در
بخشی از پارک ملی کویر در راستای استماده پایدار و ب ینه از این منابع ارایه شده اسمت .امید است با معرفی این ابزار ،به برنامهریازی در
ج ت ب بود وضعیت اکوتوریسم در کل منطقه با عنایت بیشتر پرداخته شود .روش به کارگرفته شده در این تحقیق استماده ازپرسشناماه
و راهنمای تعیین ظرفیت برد گردشرری در مناطق اماظت شده  IUCNبوده است.
بازدیدهای میدانی مکرر نشان داد ،مسیر قصر ب را تا عین الرشید بیشترین بازدید را در دو فصل ب ار و پاییز دارا میباشاد .مسایر قصار
ب را تا عین الرشید به عنوان مسیر شاخص انتخاب گردید و سپس ظرفیت برد فیزیکی ( )PCCمعادل  4111نمر  ،ظرفیات بارد واقعای
( )RCCمعادل  411نمر و ظرفیت برد موثر ( )ECCمعادل  01نمر در این مسیر محاسبه گردید.
واژههای کليدی :اکوتوریسم ،پارک ملی کویر ،ظرفیت برد فیزیکی ( ،)PCCظرفیت برد واقعی ( ،)RCCظرفیت برد موثر (.)ECC
 -4دکترای تخصصی اکولوژی و مدیریت ایات واش  ،دانشراه آزاد اسالمی ،وااد ت ران شمال ،باشراه پژوهشرران جوان و نخبران ،ت ران ،ایران.
*(مسوول مکاتبات)
 -4مدیر گروه تخصصی مدیریت محیطزیست ،دانشراه آزاد اسالمی وااد علو و تحقیقات.
 - 3عضو هیات علمی گروه م ندسی محیط زیست ،دانشراه آزاد اسالمی وااد ت ران شمال.

