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Aims & Backgrounds Considering ecological sensitivity of Biosphere Reserves (BR) and their 
educational and aesthetic values and popularity for nature-tourism, the assessment of carrying capacity 
(CC) is important issue in tourism management and control of visitors flow in such areas. The aim of the 
present study was to assess the CC of nature-tourism in Ashooradeh Island (east of Miankeleh BR) in the 
north of Iran.
Methodology Using official maps of the region and extensive field surveys, 346 ha were selected out of 
456 ha of the total tourism zones in Ashooradeh as useful and usable areas for visitors. IUCN formulas 
were used to calculate Physical (PCC), Real (RCC), and Effective (ECC) carrying capacity which determined 
by ecological, social and managerial characteristics of the region. In addition, 12 limiting factors were 
applied for better and effective calculations (including climate conditions, tourism infrastructure, 
ecological characteristics, and social issues).
Findings For 346 ha of extensive and intensive tourism zones of Ashooradeh, the PCC, RCC, and ECC 
were 536000, 42529, and 6778 visitors per day, respectively. It is obvious that ECC was less than the 
others (about 16% of RCC) and presents the real number of visitors.
Conclusion Ashooradeh Island has suitable potential for nature-tourism, but considering its current 
management conditions, it is suggested that less nature tourists visit the region. 
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 چکیده 
کره که  های زیستگاهذخیرهشناختی بومبا توجه به حساسیت  ها:اهداف و زمينه 

های زیباشناختی و آموزشی از تقاضای فراوان گردشگری برخوردار  داشتن ارزشا ب
ب   ظرفیت  برآورد  تفرجهستند،  اهمیت  رد  این  گاهی  برآورد  ،  پژوهشدارد. هدف 

طبیعت برد  شرقظرفیت  در  آشوراده  مهم  جزیره  در  نقطهیگردی  گاه  ذخیره  ترین 
 .  بودکره میانکاله زیست
 456های منطقه، از  با بازدیدهای میدانی گسترده و بررسی نقشهشناسی:  روش 

  346آشوراده در طرح جامع مدیریت منطقه،    پهنه گردشگری مصوبهکتار از کل  
و  . در گام بعد  گزینش شد بازدیدکنندگاناستفاده برای  قابل  پهنه عنوان به هکتار 

سه  معتبر  های  فرمولکارگیری  به  با  طبیعت،  از  حفاظت  جهانی    گونهاتحادیه 
های  توجه به ویژگی . این ظرفیت با شدظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر برآورد 

بوم   عامل   12و نیز درنظر گرفتن  منطقه  شناختی، اجتماعی و مدیریتی  حساس 
زیرساختاقلیمیشرایط  )شامل  محدودکننده   ویژگی،  گردشگری،    هایهای 

 ( تعیین شد. ل اجتماعی یشناختی و مسا بوم
ر همه  دموثر  فیزیکی، واقعی و ظرفیت برد    ،روزانهشکل  و بهرفته  همروی  ها:یافته 
پهنه   346 ترتیب    گردشگری مفید    هکتار  به  آشوراده،  جزیره  گسترده  و  متمرکز 

نفر بود. به شکل مشخص، ظرفیت برد موثر از دیگر    6778و    42529،  536000
 برد واقعی( و قابل استناد و اجرا بود.   %16عددها کمتر )نزدیک به 

گردان دارد، ولی با  طبیعتپذیرش جزیره آشوراده توان مناسبی برای گیری: نتیجه 
ویژگی به  میتوجه  پیشنهاد  کنونی،  مدیریت  از  های  کمتری  بسیار  شمار  شود 

 گردان در سرزمین باشند. طبیعت
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 مقدمه 

اتحادیه جهانی حفاظت  تعریف  منطقه (IUCN)  عتیطب  از  بنابر   ،
شده، به رسمیت وضوح تعریفیک فضای جغرافیایی به   شدهحفاظت
شده از راه قانونی یا دیگر ابزارهای شده، اختصاصی و مدیریتشناخته

با   همراه  طبیعت  از  بلندمدت  حفاظت  به  دستیابی  برای  کارآمد 
ارزش  بومیزیستخدمات   فرهنگی  و  است  همراه  های  آن  با 

[Leung et al., 2018]  .ایبه کلی،  سازوکار گون  نطور  مناطق،  ه 
زیستی   تنوع  از  برای حفاظت  می  بهکلیدی  از سوی شمار  و  روند 

زیست از طانسان و محی  کنشهم بر های بسیاری برای  دیگر، فرصت
 ;Newsome et al., 2012]کنند  راه تفرج و گردشگری فراهم می

Watson et al., 2014] .جا که گردشگری و مفاهیم پایداری  از آن

مناطق حفاظت انواع  بهدر همه  دنیا،  اتحادیه  طبقه  یژهوشده  بندی 
  ها بهت آنناپذیر مدیریجهانی حفاظت، موضوعی رایج و جزو جدایی

 ن های مشخصی از گردشگری در ایرو فعالیت   رود، از اینشمار می
است   شده  پذیرفته  مناطق  .  [Dorbeiki et al., 2013]گونه 

حفاظتدسته مناطق  گوناگون  بههای  ویژگیشده  یگانه دلیل  های 
اندازهای زیبا و  وحش، چشم  اتنخوردگی، دیدن حیدستمانند    خود 
در میان گردشگران برخوردارند    ایویژه  پسندیدگیاز    ،ها عامل دیگرده

[Moharamnejad & Dorbeiki, 2007]به تقاضای  که  طوری، 
فزونی  توجه    قابل  شکلی  جنگ جهانی دوم بهپس از    هاآنگردشگری  

و نیز کاهش هزینه    هابازدیدآسانی  دلیل افزایش رفاه و  که به   یافت
.  [Spenceley & Snyman, 2017]این مناطق بود  به  آمد    و  رفت

همکاری تاریخی،  دیدگاه  حفاظت  از  مناطق  در  مانند  جهانی  شده 
شبکه  ،  حفاظت از تنوع زیستی،  رامسر   ،اث جهانیهای میر کنوانسیون

از    و مناطق کلیدی تنوع زیستی   کرههای زیستگاهالمللی ذخیرهبین
از    1970دهه   جدا  مناطق،  این  همه  گرفت.  شکل  میالدی 

 Leung]استانداردهای حفاظتی، با گردشگری نیز در پیوند هستند  

et al., 2018]    ،از ارزش    کرههای زیستگاهذخیرهکه از این میان
 چشمگیری برخوردارند. 

زیستگاهذخیره بههای  گونهکره  حفاظتعنوان  مناطق  از  ، شدهای 
درستماکوسی را  ساحلی  و  دریایی  خشکی،  هر    بر  های  دارند. 
راه  گاهرهذخی با  حل،  زیستی همراه  تنوع  از  با حفاظت  های سازگار 
های پشتیبان علم  مکان"کند و  را ترویج میدار از آن  برداری پایبهره

پایداری  مکان  "برای  یعنی  ویژههستند؛  آزمودن    هایی  برای 
و    ای در شناخت و مدیریت تغییرات و کنشرشتهرویکردهای بین 

گیری ششناختی و اجتماعی، مانند پیهای بومواکنش بین سامانه
کره های زیستگاهاز تعارض و مدیریت تنوع زیستی. معرفی ذخیره

ولی    ،شوندخته میعنوان یک سایت جهانی شناهاست و به با دولت 
زیر می  همچنان  دولت  همان  حاکمیت  همنظر    701اکنون  مانند. 

سایت فرامرزی(    21جمله    کشور جهان )از  124کره در  زیست  گاهذخیره
شمار به    بخشی از شبکه جهانیکه    [UNESCO, 2020]  وجود دارد

میراثمی مانند  و  یروند  جهانی،  آنهای  بر  دارد.  ونسکو  نظارت  ها 
بازی    گاهی پایدار نقش باارزشی در برآوردن کارکردهای ذخیرهگردشگر 

چندمی در  و  سایت  کند  این  از  آزمایشگونه  رویکردهای  شده  ها، 
 Leung]توسعه گردشگری، بخشی از توجه و تمرکز مدیریتی است  

et al., 2018].    اینبا توجه به بودن گردشگران در  آشکار است که  
واقع   در  و  باشد  داشته  منفیپیامدهای   تواندمی  شانبازدیدمناطق،  

  كرد  مدیریت،  مناسب  شکلبه توانمی  راآنها    از  بسیاری ولی  ،دارد   نیز
مدیریت  .  [Moharamnejad et al., 2017]داد    كاهش  و نیاز 

شده، تدوین برنامه مدیریتی درخور  گردشگری در هر منطقه حفاظت
کمک که    اجتماعی آن استزیستی، اقتصادی و  طهای محیویژگی
کاهش یابد.   هایکند پیامدهای مثبت گردشگری، افزایش و منفمی
شده ویژه مناطق حفاظترو، مدیران مقصدهای گردشگری به   ناز ای

کنند  برای شمار گردشگران کوشش می  گرفتن محدودیتبا درپیش
اگرچه  . حل مناسب برای توسعه پایدار گردشگری فراهم آورند  راه  تا
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ظرفیت "یعنی    ای از این محدودیترباره عنوان پیشنهادی برای گونهد
رد دیدگاه"ب  تفاوت  نیست،  و    ی  برآورد  شیوه  تعریف،  درباره  ولی 

دیدگاهکاربردی آن،  دارد  ناهمگونیهای  سازی  ای  وجود  از  رو،    ن و 
زمینه  روش این  در  گوناگونی   ,Sayan & Atik]شده    ارایههای 

کاربر   [2011 از  یکی  جهانی های  فرمول،  نشانتریدی که  اتحادیه 
 . [Ceballos-Lascurian, 1996]حفاظت از طبیعت است 

مدیریت منابع   نسبت دیرپا درای به "ظرفیت برد" یا "تحمل"، پیشینه
آنها    اما همه  وجود دارد،های گوناگونی از آن  طبیعی دارد و تعریف

چه در این برآورد  ند. آندار   ر در نشانه اثر"تغییک نقطه همسو به نام "ی
سازی برای  سازی و بهینه اهمیت بیشتری دارد، سازگاری بین بیشینه

 Martire]اثر است    پذیرش در آستانه و شاخصدن به حد قابل  رسی

et al., 2015]  .عنوان سطح در زمینه کلی، ظرفیت برد اکوسیستم به
می تعریف  حدی  در  یا  محیطی  متغیر  یا  فرآیند  یک  که  شود 

میاک مشخص  یابدوسیستم  تغییر  آن    تواند  و  بدون  ساختار  که 
.  [Duarte et al., 2003]کارکرد اکوسیستم از مرز معینی فراتر رود  

بنابر تعریف  گردد.  اما در گردشگری، این موضوع به بودن افراد برمی
سازمان جهانی گردشگری، ظرفیت برد شامل بیشترین شمار کسانی  

که  ن  مقصد گردشگری بازدید کنند بدون ایتوانند از یک  است که می
مایه تخریب محیط فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز  

غی شوند  رقابل  کاهش  بازدیدکنندگان  رضایت  کیفیت  برگشت 
[Saveriades, 2000]  . های طبیعی ظرفیت برد برای همه محیط

و غیرطبیعی، به حد مشخصی از بارگذاری یا سطح استفاده، ارزش  
آسیبمی و  تخریب  آستانه،  این  از  گذر  و  مقیاس دهد  در    هایی 

 Brown]دنبال دارد  کاربران را به  گوناگون یا کاهش سطح رضایت  

et al., 1997]  .  روشیك    عنوان به  برد ظرفیت  میالدی،    1970در دهه  
محیط در  گردشگری  مطرح  مدیریت    آویز و دست  شدهای حساس 

های  از استفاده برآمدهبرای حل مشكالت  کوششتشویق مدیران به 
سطح از  پایه    و بر افراد  محدودیت برای  جرای  وسیله اگردشگری به

از    قرار گرفتشده  تعیینپیش ، اجتماعی و  شناختیبوم  تحلیلكه 
.  [Spenceley & Snyman, 2017]  آمددست می  دیگر موارد به

زمینهاین   از  یکی  به  برنامهمفهوم  در  ارزشمند  فضایی های  ریزی 
به و  شده  برنامهتبدیل  ابزار  روشی  عنوان  گردشگری،  مناطق  ریزی 

شود    شدنیدرک دگرگون  آن،  نتیجه  است  ممکن  که  پویاست  و 
[Lobo et al., 2013]برآورد و ارزیابی ظرفیت برد در   رواین    . از

انسان و همبر که  کره  زیست  گاهذخیرهچون  مناطقی هم بین  کنش 
میمحیط دوچندان  ارزش  هست،  اییابد.  زیست  از    نبا  ایران  که 

شکل ذخیرهپیشگامان  از  گروه  نخستین  زیستگاهگیری  کره  های 
مناطق و  بود  توان  ش جهان  از  فعالیت   سرشار  برای  های  مناسب 

شکل    باره به  های اندکی در اینگردی هستند، اما پژوهشطبیعت 
. از سوی دیگر،  [Behzadnia et al., 2016]  استانجام شده  ویژه  

کمتر  ای  پیشینهریزی تفرجی در ایران  کاربرد آن در برنامهاین بحث و  
  ه ظرفیت برد گردشگری به پژوهشگران دربار و بیشتر    دارددهه  دو  از  

 اند که ارزشمندترینشکل عمومی در مناطق گوناگون پژوهش کرده
 شکل زیر هستند: بهآنها 

توان و  گردشگری  برد  ظرفیت  بررسی  آن    در   & Nahrli]نسبی 

Rezaei, 2002]   منابع همه  برای  ظرفیت  برآورد  شد  آشکار 
تجربه    ارایهدارد و عامل کارآمدی در  را نگاه می آنها    تفرجگاهی ارزش

برد  ظرفیت  برآورد  در  است.  بازدیدکنندگان  برای  پذیرفتنی  تفرجی 
آناهیتا   معبد  ،  [Farhoodi & Shourcheh, 2004]گردشگری 

بوده و کاستی  رفیت برد تر از ظپایینها نشان داد که بازدیدها یافته
میدر   پایداری  بیشتراستانداردهای  ناپایداری  به  بیانجامد.    تواند 

عنوان ابزاری برای کاربرد مفهوم برنامه مدیریت بهینه گردشگری به 
 Shayesteh et]ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق گردشگری  

al., 2011] ،  سه دستیابی  را  ای  ردهطرح  پایبرای  مدیریت  دار  به 
ارزیابی ظرفیت برد گردشگری کویر پیشنهاد کرد. در  تفرجی  های  پهنه

شد  [Jomepour & Namayandeh, 2012]مرنجاب   آشکار   ،
برآورد ظرفیت برد کاربری  بود.    بازدیدهاپذیرش گردشگر بیشتر از  توان  

حیاتدر  اردوزنی   میا  پناهگاه   ,.Tirafkan et al]نکاله  وحش 

کرد    [2013 روزانهکه  مشخص  اندازه،  برآورد    نفر  8  این  در  بود. 
واقعیروزانه  برد    ظرفیت  مجاز  فیزیکی،  تاالب  قایق  و  در  رانی 

حرابین شد    [Parvaresh et al., 2013]  المللی  این  که  آشکار 
به و  166،  380ترتیب    شمار  برد بود.  قایق    41،  ظرفیت  ارزیابی 

بختیاریحفاظت  منطقهیک  گردشگری   و  چهارمحال  در    شده 
[Sheikh et al., 2014]    با توجه به توان مدیریت و  نشان داد که
 1968یعنی  )ظرفیت برد واقعی    %10توان  زیرساخت، ساالنه تنها می

اجرایی کرد. ارزیابی ظرفیت برد منطقه   های گردشگریدر پهنه  را  (نفر
زنجان کرد    [Heydari et al., 2013]رود  گردشگری  هر  آشکار 

گوناگونی  دارای ظرفیت    ویژهمنطقه با توجه به اولویت گردشگری  
پایه توان نسبی برای   های ارزیابی ظرفیت برد سبالن بربود. یافته

پهنه اولویتشناسایی  و  تفرجگاهی  توسعههای  گردشگری   های 
[Movahedi et al., 2013]  ،  آن به   یتوجهبیکه  بود  گویای 

مدت  در کوتاهشان را  پایداری  ،منابعاین    یزیستمحیطآستانه تحمل  
میهروبخطر جدی    با شناسایی  رو  در  برد  ظرفیت  ارزیابی  در  کند. 

 ,Rezaei & Ghahremani]های گردشگری  های مجموعهکاربری 

م ،  [2015 با توجه به سرانه استاندارد کاربری وظرفیت برد    های ثر 
در  نفر    850  ی،گردشگر  شد.  گردشگری برآورد  برد  ظرفیت  تعیین 

 ,.Sadeghi Chahardeh et al]گیالن  ی  هاطبیعت در کوهستان

شمار  [2015 به،  موثر  و  واقعی  ،  40515  روزانهترتیب    فیزیکی، 
برآورد    1215و    24286 یافته نفر  ظرفیت  شد.  تعیین  برد  های 

 ,Hoseinzadeh & Erfanian]گردشگری ساحلی جزیره کیش  

طبیعی  داد نشان    ، [2015 محدودکننده  عوامل  درنظرگرفتن    ، با 
هایی  در بخشبسیاری  های قانونی، فشار و تراکم  مشیانسانی و خط

محیط و گردشگران  و  جزیره    کرانهاز   از ظرفیت تحمل  بوده  بیش 
  ملی و پناهگاه حیات   پارک   گردشگریبرد  برآورد ظرفیت  است. در  

قمیشلو  که    ،[Jahani et al., 2018]  وحش  شد  ظرفیت آشکار 
م  ظرفیتنطقه  خدماتی  از  آن    بیش  مدیریت  برآورد  برد  در  بود. 

پارک موثر  و واقعی فیزیکی، برد ظرفیت نوشهر  هایگردشگری 
[Elahi Choren et al., 2019]  ب شد  اوج  روشن  به  توجه  ا 
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

این ظرفیت را تحمل کند باید    هاها و پارک ظرفیت مجتمع  ،هابازدید
. در تعیین  گیری شودپیش  هازیرساختتا از افزایش فشار بر منابع و  

طبیعی مشهد در راستای    هایپهنه ظرفیت برد گردشگری و تفرجی
پایدار  برنامه پیراشهری  و  ،  [Moradi et al., 2019]ریزی شهری 
برای تفرج  بسیاری    کاربرانتوان شمار  منطقه  دهد  می  ها نشانیافته

دارد ورزش  اولویتاما    ،و  محیطباید  ایمنی  های  و  لحاظ  زیستی 
یافته برنامههای  شوند.  و  سایت  ارزیابی  دمدل  اکوتوریسم  ر  ریزی 

حفاظت شاهرود مناطق  برد    شده  ظرفیت  رویکرد  شناختی  بومبا 
[Mahdi et al., 2020]  برد    ، مناطقاین  در  داد    نشان ظرفیت 

بوده است.    تحمل آستانه  مرزرعایت نشده و بیشتر از    زیستیمحیط
ای در میانکاله و آشوراده نیز  های مطالعاتی مشاورهدر دو مورد طرح

که جلوتر به    بودشکل غیرمستقیم درباره ظرفیت برد برآوردهایی  به  
 .  [Masoodi et al., 2016]شود آن پرداخته می

این   فنی  آبر  ،پژوهشهدف  برد طبیعت ورد  دقیق ظرفیت  گردی و 
(  کره جهانیگاه زیستذخیرهیک  بخشی از  عنوان  جزیره آشوراده )به

 . بود یشده و استاندارد جهانهای پذیرفته با روش
 

 شناسی روش 
ای و میدانی کتابخانهبا روش  کاربردی  توصیفی از نوع  این پژوهش  
نقشه  انجام شد. مدیریت  نخست،  پناهگاه حیات های طرح جامع 

محیط  حفاظت  سازمان  )مصوب  میانکاله  آن وحش  در  که  زیست( 
جمله جزیره   گسترده و متمرکز همه منطقه )ازگردشگری    هایپهنه

  630پایه، از نزدیک به  این    آشوراده( مشخص شده، بررسی شد. بر
گردشگری هکتار برای کاربری    456هکتار از کل مساحت آشوراده،  

( نظر گرفته شده است  برای    408و    48ترتیب    بهدر  تفرج هکتار 
گسترده و  و  (.  متمرکز  گسترده  میدانی  بازدیدهای  با  بعد،  گام  در 

آگاه،   کارشناسان  با  مردم  محیطرایزنی  و  لحاظ  بانان  نیز  و  بومی 
اداری،   محدودیت و  مالکیت  پهنه  جغرافیایی،  کاربری   گستره 

 هکتار پهنه متمرکز،   48از  گزینش و شناسایی شد.    بازدیدکنندگان،
به   کاربری  10نزدیک  دیگر  به  داشتهکتار  اختصاص  )مانند   ها 
  د مسکناهای بنیزمین  اردوگاه آموزش و پرورش، ی،  شیالت  زیرساخت

هکتار   38مساحت نهایی پهنه متمرکز،  در نتیجه،    (.اماکن تاریخیو  
در شمال جزیره  زار  هکتار نی   100  نیز  هکتار پهنه گسترده  408. از  بود
ترتیب  بدین  . شدهکتار برآورد   308، عدد پایانی کم و  ،که از آن  بود

 هکتار   346  رفته، پهنه کاربری گردشگری دردسترس جزیرههمو روی
سوم،  ودب گام  در  بومویژگی.  حساس  و  های  اجتماعی  شناختی، 

، های اقلیمیشکل گروهبه  محدودکننده    عامل  12و  منطقه  مدیریتی  
پیشنهاد شد. در این    شناختی و اجتماعیگردشگری، بوم  زیرساخت

زیرساختگام،   اندازه  و  برآوردهای   تعداد  برپایه  مناطق،  تفرجی 
  .[Shayesteh et al., 2011]گرفته و لحاظ شد    نظر  همانند آن در

پژوهش نمونه،  درباره  برای  مناطق  کارآ ها  در  حفاظتی  نیروی  یی 
کارآمدترین حفاظت و مدیریت هنگامی  دهد  شده نشان میحفاظت
یعنی   ، کیلومتر باشد 100نفر در  3 ،بانانمحیط شماردهد که رخ می

.  [Bruner et al., 2001]بان  هکتار برای هر محیط  4000  نزدیک به

با  در پایانی،  جهانی  معتبر  های  فرمولکارگیری  به  گام  اتحادیه 
  ارایهشکل گسترده در راهنماهای عملیاتی    که به  حفاظت از طبیعت

سه  [Ceballos-Lascurian,1996]شده   برد    گونه،  ظرفیت 
های تفرج گسترده و برای هر کدام از پهنهفیزیکی، واقعی و موثر  

را شکل    برآوردمتمرکز   پژوهش  این  بنیان  که  دنباله،  .  داد شد  در 
 : شده استها توضیح داده برآورد هر یک از این ظرفیت روش

فیزیکی  برد  بازدیدکنندگان که در  یب  : (PCC)  ظرفیت  شترین شمار 
 توانند حضور فیزیکی داشته باشند  یک مکان و زمان معین می

 
 : (1)فرمول 

PCC= A×V/a×Rf   
 

 V/a  و  پهنه مناسب کاربری گردشگریگستره با    استبرابر    Aاندازه  
جا شود و با آسانی جابهیعنی فضای الزم برای هر بازدیدکننده تا به

به  این اندازه  .  های فیزیکی یا افراد تداخل نداشته باشددیگر پدیده
است  شکل   مربع  متر  یک  معمولی،  فرد  یک  برای  و  در که  عادی 
های تفرجی گروهی و با توجه به موانع طبیعی، حساسیت فعالیت 

بازدید روزانه   شمار  Rf  . عاملی، تغییرپذیر استایمننکات  منطقه یا  
 شود:برآورد می 2فرمول  ااز یک مکان است که ب

 
 ( 2)فرمول 

Rf=
بودن محل زمان قابل استفادهمدت 

میانگین طول زمان یک بازدید
=

𝑆

T
  

 
واقعی  برد  بازدیدکنندگان    شماربیشترین    : (RCC)  ظرفیت  مجاز 

توجه به عوامل محدودکننده ویژه آن مکان و تاثیرشان    گاه که با تفرج
فیزیکی   برد  ظرفیت  با  میبرآورد  بر  عوامل  این  به  شود.  توجه 

دست  شناختی، اجتماعی و مدیریتی بههای بیوفیزیکی، بومویژگی
 (:3آید )فرمول می
 

 ( 3)فرمول 
RCC= PCC- cf1- cf2- ....cfx  

 
و  شود  به درصد بیان میاست که    Cfعامل محدودکننده،    اینجادر  
 شکل زیر نیز نوشت: توان آن را بهمی
 

 ( 4)فرمول 
RCC= PCC×

100−cf1

100
×

100−cf2

100
×

100−cfx

100
  

 
آن بستگی    هایتواند به ویژگیعوامل محدودکننده هر منطقه می

تواند عامل محدودکننده  میدر جایی  سیل نمونه،  رای  ب  .داشته باشد
باشد. این عوامل به درصد  نتهدید    ، دیگرجای  که در    باشد در حالی

می بر بیان  و  به  شوند  زیر  فرمول  میپایه  اندازه    m)  آینددست 
 :(اندازه کل یک متغیر است Mمحدودکننده یک متغیر و 

 
 ( 5)فرمول 

CF=m/M×100   



ــ   209  کره میانکاله گاه زیست گردی جزیره آشوراده در ذخیره ظرفیت ُبرد طبیعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                    Volume 35, Issue 3, Summer 2020 

بازدیدکنندگان از یک مکان  بیشترین شمار    :(ECC)  ظرفیت برد موثر
به شکل پایدار دارد. توانمندی    را  که مدیریت کنونی، توان اداره آن

مدیریتی دربردارنده شرایطی است که مدیریت منطقه برای رسیدن  
به اهداف و کارکردهای دلخواه خود نیاز دارد. در برآورد عددی این  

خطتوانمندی مانند  فراوان  متغیرهای  سیاست  مشی،  گزاری،  و 
ها و تجهیزات، نیروی انسانی و منابع  قوانین و مقررات، زیرساخت

گاه از ظرفیت برد واقعی فراتر    . ظرفیت برد موثر هیچدرگیرند  مالی
استفاده از یک پهنه تا    مایهتواند  مدیریتی می  رود و توانمندینمی

موثر برد  آن شود. ظرفیت  از  باالتر  نه  و  واقعی  برد  و    حد ظرفیت 
برآورد  7و  6های فرمولترتیب از  به (FM) ت تعدیل مدیریتظرفی
 شود:می
 

 (6)فرمول 
ECC= RCC×

100−𝐹𝑀

100
  

 

 (7)فرمول 
FM= 

Imc−Amc

Imc
×100   

 
برای  آل(  )ایدهبرابر است با شمار نیروی انسانی آرمانی    IMCعامل  

 .  شمار نیروی انسانی کنونی است AMCو  مدیریت
 منطقه مورد مطالعه 

 از آن به   جزیره میانکاله که جزیره آشوراده بخشیج گرگان و شبه خلی
گلستان قرار   و مازندران هایرود، در مرزهای سیاسی استانشمار می

کیلومتر مربع منطقه   04/152و    44/521ترتیب    دارد که با داشتن به
 Jafari et]نظیر است  ای بیتاالبی و خشکی، در نوع خود، منطقه

al., 2007]    بسیاری از جانوران و    موسمیو    همیشگیو زیستگاه
شمار    به  ارزشمندهای پرندگان مهاجر و آبزیان  ویژه گونهگیاهان به 

از ایمی از این    ن رود.  با باارزشسرمایه  رو، برای حفاظت  ، منطقه 
   (. 1شود )جدول  مدیریت می جهانیهای ملی و عنوان

 
 [The Ramsar Convention on Wetlands, 2020] جزیره میانکالهزیست منطقه خلیج گرگان و شبهمحیطهای مدیریت شکل  (1جدول 

 )هکتار( مساحت  سال ثبت  نهاد مرجع  سطح  بندی طبقه نام  
 بندان لپو زاغمرز جزیره میانکاله، خلیج گرگان و آب شبه 
 100000 میالدی  1975 کنوانسیون رامسر  جهانی  المللی بین  تاالب

 میانکاله 
 68000 میالدی  1976 یونسکو  جهانی  کره گاه زیستذخیره

 66933 خورشیدی  1354 زیست سازمان حفاظت محیط ملی  * وحش  پناهگاه حیات
 از طبیعت اتحادیه جهانی حفاظت 4طبقه *برابر با 

 
ترین  در شرقی( ایرانی دریای خزرتنها جزیره  عنوان  )بهجزیره آشوراده  

دقیقه و   2درجه،  54طول جغرافیایی در و جزیره میانکاله نقطه شبه
جغرافیایی   ثانیه  7 عرض  و    53درجه،    36و  در    38دقیقه  ثانیه 

قرار دارد )شکل  در استان گلستان  ترکمن    بخش مرکزی بندر  گستره
ترین نقطه آن از سطح پست ،هکتار 630نزدیک به  یمساحتو با  (1

متر  میلی  9/405میانگین بارندگی ساالنه  و  متر    26  منفی  دریای آزاد،
باتالقی،    ساحلی، زمین  زاراز شن  ایِگردایه  ،برآورد شده است. آشوراده

 
درختچه پوشش  با  تاالب جنگلی  و  و سازیل  آبگیر  گز، تمشک  ای 

مناسب بسیاری    گود است که زیستگاه  های پست وزمین  همراه با
راج، قرقاول، ماهی سفید و  چون  باارزش جانوری همهای  از گونه د 

رزش  ، آشوراده ااز نگرش تاریخی.  رود شمار میبه    ماهیان خاویاری
داشتو  اقتصادی  فراوان   روسیه    نظامی  جا  ایناز  ها  سالتزاری  و 

تنظیم  آسیای میانه  مناسبات بازرگانی و سیاسی خود را با ایران و  
   .[Chenciner & Magomedkhanov, 1992]رد کمی
 

 آن  پيرامون و  آشوراده جزيره  نقشه (1  شکل 
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

دلیل  که بهبود  جزیره    درنیز  روستایی به همین نام  تا دو دهه گذشته،  
های چندانی ندارد. جاذبه  جمعیتلی شد و اکنون  انوسان آب دریا خ

اندازهای آبی و خشکی، پرندگان مهاجر و دیگر  چشم  مانندطبیعی  
فرهنگ و  فرهنگی و تاریخی مانند    های حیات وحش؛ جذابیتگونه
روس آیین   تاریخی  قلعه  ترکمن،  منطقیهقوم  به    ه؛ دسترسی ساده 

و   گردشگریزیرساختنیز  شهری  مواردی  بازارها  چون  هم  های  از 
رو این  این    از.  کشانده از دیرباز گردشگران را به آشوراده میاست ک

ای گردی منطقههای گردشگری و طبیعتجزیره همواره یکی از کانون
های رود و در طرحشمار میبه  دو استان همسایه گلستان و مازندران  

باالدستی توسعه گردشگری هر دو استان دیده شده است. همین  
اری بخش  گذآویز سرمایهدهه است که دستموضوع نزدیک به دو  

های بسیاری  خصوصی و دولتی در آشوراده شده که با فراز و نشیب 
 ,.Masoodi et al]شود همراه بوده است و همچنان نیز دنبال می

منطقه  گردشگران  بودن.  [2016 این  محیط  در  زیستی  پیامدهای 
داردبر  گیری  چشم تخریب  هاآلودگیدربردارنده  که    اکوسیستم   ،

وحش است که  و آسیب به حیات  نكاربری زمیدر    دگرگونیمنابع،  
در  به تابستان)گردشگری    موسمویژه  و  چشم    (نوروز  به  بیشتر 
 . [Ohadi & Dorbeiki, 2011]خورد می

 ها یافته 
فرمول به  توجه  عواملی  با  و  پیشین  مساحتهمهای  پهنه    چون 

،  میانگین زمان استفاده،  بازدیدکنندهفضای هر  ،  گردشگری  مناسب
ظرفیت برد فیزیکی  ،  شمار بازدید روزانهو    میانگین زمان هر بازدید 

 (. 2ها برآورد شد )جدول برای هر کدام از پهنه
 

های متمرکز، گسترده  برآورد ظرفیت برد فیزیکی جزیره آشوراده برای پهنه  (2جدول  
 و کل 

 متغیرها 
پهنه  
 متمرکز 

پهنه  
 گسترده 

 کل 

 3460000 3080000 380000 )متر مربع(مساحت 
 - 0/ 05 0/ 25 )نفر بر متر مربع( بازدیدکننده   فضای هر 

 - 10 24 )ساعت( میانگین زمان استفاده 
 - 5 10 )ساعت( میانگین زمان هر بازدید 

 - 2 2/ 4 شمار بازدید روزانه 
 536000 308000 228000 )نفر در روز(ظرفیت برد فیزیکی 

 

شناختی،  های بومبا توجه به ویژگی  برآورد ظرفیت برد واقعیبرای  
مدیریتی و  محدود  12،  منطقه  اجتماعی  و    ،کننده عامل  شناسایی 

 .  ( 3شد )جدول تعیین اندازه آن 
 

 برای برآورد ظرفیت برد واقعی  در هر پهنه (Cf)عوامل محدودکننده در جزیره آشوراده و اندازه آن  (3جدول  

 توضیح  محدودکننده  عوامل 
 اندازه برای هر پهنه )درصد( 

 گسترده  متمرکز 
 اقلیمی 

 20/ 82 20/ 82 است. روز بارانی  76  ساالنه  بر پایه آمار هواشناسی ایستگاه بندر ترکمن، روز بارانی 
 1/ 64 1/ 64 است. روز یخبندان  6  ساالنه ،باالبر پایه آمار   یخبندانروز 
 29/ 31 29/ 31 است.  یا بیشتر C30° با دمایآفتابی روز  107  ساالنه ،باالبر پایه آمار   داغ  آفتابیروز 

 زیرساخت گردشگری 
 0 12/ 5 داشته باشد. چشمه سرویس بهداشتی وجود  16برای هر پهنه باید  سرویس بهداشتی 

 منابع آب شرب 
  175تا   145لیتر و برای اقامتگاه  30تا  10باید های عمومی گردشگری فعالیت دربرای هر نفر 

 آب باید دردسترس باشد. لیتر 
87 /87 18 /18 

 0 0 دان وجود داشته باشدزباله 52برای هر پهنه باید  دانزباله
 شناختی بوم 

 قرقاول زادآوری گونه 
ماه نخست سال،   3هفته در   4 باید برای تامین امنیت زادآوری گونه بومی قرقاول در بهار،

 .دومحدودیت ورود گردشگر به منطقه در نظر گرفته ش
33 /8 33 /8 

 شرایط زیستی پرندگان مهاجر 
 ماه ممنوعیت ورود در 2 باید مهاجر در پاییز و زمستان،   پرندگانبرای تامین امنیت زیستی 

 . ماهه پخش شود4شرط که روزهای ممنوعیت در بازه د، با این ونظر گرفته ش
50 50 

 وحش   شرایط زیستی حیات
یک ماه از سال ممنوعیت ورود  باید وحش   گردی بر جمعیت حیاتبرای کاهش فشار طبیعت

 . که روزهای ممنوعیت در سال پراکنده شود ، به شرطیباشد
21 /8 21 /8 

 شناختی بازسازی و احیای بوم
ماه از سال ممنوعیت ورود به منطقه  2 باید  برای کاهش فشار انسانی و بازسازی طبیعت،

 . ، به شرطی که روزهای ممنوعیت در سال پخش شودباشد
43 /16 43 /16 

 اجتماعی 

 پذیرش اجتماعی 
یک ماه از باید گردی، برای کاهش فشار بر جامعه بومی و بهبود پذیرش اجتماعی طبیعت

 . که روزهای ممنوعیت در سال پخش شود یشرط ه، بباشدسال ممنوعیت ورود  
21 /8 21 /8 

 امنیت و پدافند غیرعامل 
پدافند  ) برای کاهش فشار بر شرایط زیرساختی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی

 .که روزهای آن در سال پخش شودی شرط ه شد، ببا ممنوعورود یک ماه سال  باید ، (غیرعامل
21 /8 21 /8 

 3723برای پهنه متمرکز  ظرفیت برد واقعی  با توجه به موارد پیشین،  
صورت کلی نفر در روز و به   38806برای پهنه گسترده  نفر در روز،  

 . شدبرآورد نفر در روز  42529
حفاظتی و خدماتی  نیروی انسانی    ، عاملبرآورد ظرفیت برد موثردر  
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به  مدیریتدر   تعدیل مدیریت  عنوان  منطقه  نظر گرفته    درظرفیت 
یک  ،  نبنابرایشد.   کدام  هر  متمرکز  و  گسترده  تفرج  پهنه  برای 
کره  گاه زیستتوجه به طرح تفصیلی ذخیرهشد. با  پیشنهاد  بان  محیط

انسانی  بودیک نفر  نیز  بان آشوراده  میانکاله، تعداد محیط . نیروی 
محیط منطقه شامل  و  آرمانی  و کمپ  نیروی خدمات، گشت  بان، 

  6  ترتیبو متمرکز به    جا برای تفرج گستردهنکه در ای  بودهمانند آن  
 نفر پیشنهاد شد. بنابراین: 12و 
 

FMi= 
12−1

12
 ×100=91.66  

FMe= 
6−1

6
 ×100=83.33 

 
 :شددر نتیجه، ظرفیت برد موثر به شکل زیر برآورد 

 

ECCi= 3,723 × 
100−91.66

100
= 3,723 ×0.0834 =310 

ECCe= 38,806 ×
100−83.33

100
= 38,806 ×0.1667 = 6,468 

 
داده شده  نشان    4در جدول  برآورد پایانی انواع ظرفیت برد در منطقه  

 .است
 

های متمرکز، گسترده  جزیره آشوراده برای پهنهگردی  ظرفیت برد طبیعت  (4جدول  
 و کل 

 متغیرها 
پهنه  
 متمرکز 

پهنه  
 گسترده 

 کل 

 3460000 3080000 380000 )متر مربع(مساحت 
 536000 308000 228000 )نفر در روز(ظرفیت برد فیزیکی 
 42529 38806 3723 )نفر در روز( ظرفیت برد واقعی 
 6778 6468 310 )نفر در روز( ظرفیت برد موثر
 - 21 8 )نفر در هکتار(  تراکم اجرایی

 

 بحث 
گاه  بخشی از ذخیره  عنوان بهگردی در جزیره آشوراده  طبیعت  ، از دیرباز
میانکاله  زیست پژوهش  ،داشته  جریانکره  اندکیاما  درباره   های 

برد   ظرفیت  شدهآن  برآورد  این  انجام  از  پژوهش    است.  این  رو 
تواند کمک بزرگی به مدیریت بازدیدکنندگان و کاهش پیامدهای  می

همیشه ظرفیت که تر گفته شد باشد. پیشآنها  زیستیمنفی محیط
و  فیزیکی(  )موثر>واقعی>از فیزیکی و واقعی کمتر است    برد موثر

دهد بیشینه بازدیدکنندگان در نشان میاست که  موثر    پایانیعدد  
 6778رفته  همدهد که رویها نشان مییافته  باشد. باید  منطقه چقدر  
  346توانند از  می   ظرفیت برد واقعی  %16یعنی نزدیک به  نفر در روز  

  . آشوراده بازدید داشته باشند  شدهگزینشهکتار پهنه کل گردشگری  
  طوریبه  ، این عدد در دو پهنه تفرج متمرکز و گسترده متفاوت است

و    8ترتیب    متمرکز و گسترده، بهپهنه    درشمار روزانه  که بیشترین  
هکتار  21 در  ویژگی  باو  شده  برآورد    ،نفر  به  حساس  توجه  های 
عامل    12درنظرگرفتن    و نیزمنطقه  شناختی، اجتماعی و مدیریتی  بوم

از  عامل    2و    3،  3،  3. از این میان،  ه استمحدودکننده تعیین شد
به محدودکننده  شرایط    عوامل  به  مربوط  ،  اقلیمیترتیب 

بومزیرساخت ویژگی  گردشگری،  مسا  شناختیهای  اجتماعی  یو  ل 
ند شمار بیش از ظرفیت بازدیدکنندگان را نتواخوبی میکه به   بودند

 د.نکنترل کن
کره میانکاله که به سفارش  گاه زیستدر طرح تفصیلی مدیریت ذخیره

و همچنین گزارش ارزیابی    زیست فراهم شدسازمان حفاظت محیط
محیط آشوراده  اثرات  گردشگری  طرح   ,.Masoodi et al]زیستی 

های  نفر برای تفرج گسترده و متمرکز در پهنه  500، روزانه  [2016
شده در این  ارایهیشنهاد شده است. شمار  گردشگری جزیره آشوراده پ

های استاندارد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی  فرمول  ارایهدو طرح بدون  
رو روشن نیست مبنای عدد پیشنهادی چیست.    این  و موثر است، از

پهنهاین    بر  افزون دیگر  در  پیشنهادی  شمار  با  عدد  این  های که 
شده(،    ارایهنفر نیز    700حساس میانکاله ناسازگار است )تا بیش از  

و    22مساحت دقیق پهنه مجاز نیز آشکار نیست و دو رقم ناهمگون  
آمده در  دستکه، عدد موثر به  شده است. برآیند این  ارایههکتار    409

تر از  نفر( موشکافانه  310پژوهش کنونی برای بخش متمرکز جزیره )
ترده،  های یادشده است. اما درباره تفرج گسعدد پیشنهادی گزارش

به فرمولدستعدد  با  و  بیشتر است  این پژوهش بسیار  های آمده 
را    6468تواند روزانه  استاندارد، برآورد شده و پهنه گسترده می نفر 

مانی( در خود جای  جز شبگردی )بههای سبک طبیعتبرای فعالیت 
هر   در  نفر  )یک  همه   متر  476دهد  برای  برآورد  این  مربع(. 

طبیعت فعالیت  آن  گهای  زیرمجموعه  کارهای  نه  شده  انجام  ردی 
نگری، زیرا در چارچوب پژوهش کنونی نبوده است و  همانند پرنده

های جداگانه دیده شود. برای شکل پژوهش  چنین برآوردهایی باید به
در همه گستره  کاربری اردوزنی  نمونه، ظرفیت برد گردشگری برای  

تواند  برآورد شده که میر  نف  8  نکاله روزانه وحش میا  پناهگاه حیات
کاربری  دیگر  برآورد شودبرای  و   ,.Tirafkan et al]  ها شناسایی 

2013] . 
شناختی برای ریزی فیزیکی و بوماین پژوهش، پایه برنامه  هاییافته

رود. با توجه به  شمار می  گردی در جزیره آشوراده بهتوسعه طبیعت
توجهی به برآورد ظرفیت برد  شناختی منطقه، بیحساسیت باالی بوم

هر توسعه  برنامه  تدوین  می  در  گردشگری  آسیبگونه  های  تواند 
در را  باش  بر  بسیاری  دیگر،  داشته  سوی  از  های  حساسیتباید  د. 

به نیز  فرهنگی  و  این    کارآمدشکل    اجتماعی  در  که  شود  لحاظ 
. روشن نداعنوان عوامل محدودکننده در نظر گرفته شده پژوهش به

دهنده بیشترین شمار بازدیدکنندگان  است که این ظرفیت برد، نشان
نطقه،  زیستی گردشگری م از آشوراده است. هنگامی که پایش محیط

را    آناین شمار بازدیدکننده را نشان دهد باید  احتمالی  های  آسیب
های مدیریت بازدیدکنندگان مانند محدودیت زمانی و مکانی  با شیوه

کاهش داد. از سوی دیگر،  گردی  های طبیعت و همچنین نوع فعالیت 
به شرایط  دهد  نشان  پایش  میگونه  اگر  که  است  شمار ای  توان 
توان از راهکارهایی همچون کاهش  بازدیدکنندگان را افزایش داد، می

ظرف  عوامل تا  نمود  استفاده  شود.  یمحدودکننده  بیشتر  برد  ت 
های کنونی منطقه مانند  رفته باید گفت که با توجه به ویژگیهم روی

دوگانگی    زیست مازندران، مدیریت نامناسب اداره کل حفاظت محیط
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های گلستان و مازندران، اجرانشدن طرح  و تعارض مدیریتی استان
ها  برداران و دهجامع مدیریت منطقه، فشارهای فراوان بیرونی بهره

توان این عدد را برای اجرا پیشنهاد کرد و بهتر  مورد همانند آن، نمی
از طبیعت  گردان در سرزمین باشند. این  است شمار بسیار کمتری 

ن سیاست کار  بررسی  به  نیز  یاز  و  منطقه  مدیریت  باالدستی  های 
بازنگری دقیق در طرح جامع دارد که خود، جستار پژوهشی دیگری 

شناختی های بومروی، آنچه مهم است حفاظت از ویژگی  هر  بهاست.  
گاه   چدر راستای توسعه پایدار است و نباید هی  آشورادهو اجتماعی  

برد.  نکتهاین   یاد  از  س  را  دیگراز  می  ،وی  پژوهش  پایه  این  تواند 
پژوهش برای  با مناسبی  برد  ظرفیت  برآورد  زمینه  در  آینده  های 

های بسیار پیچیده و بلندمدت مانند محدودیت تغییرات قابل  روش
های تفرجی، تجربه بازدیدكنندگان و حفاظت از قبول، طیف فرصت
روش دیگر  و  ومنابع  زمان  نیازمند  که  باشد  کاربردی  هزینه    های 

روی، ظرفیت   هر  گونه برآوردهاست. به  بسیار بیشتری نسبت به این
کند که  هنگامی مفهوم پیدا می  ،برد با هر روشی که سنجش شود

عنوان  کره بهگاه زیستریزی و مدیریت کالن ذخیرهدر زمینه برنامه
 شده دیده و ارزیابی شود. طق حفاظتاای از منگونه

هایی، تنگناهای  آور شد که در چنین پژوهشاین نکته را نیز باید یاد
علمی   داردهمیشگی  روبه  وجود  دشواری  با  را  پژوهشگر  رو که 

توان به نبود بانک اطالعاتی  کند. برای نمونه در این پژوهش میمی
به منطقه  از  روزآمد  و  دادهکارآمد  در  اشاره  های طبیعت ویژه  گردی 

و  منتشرشده  معتبر  علمی  منابع  همچنین  درباره    کرد.  دردسترس 
روبه  چشمگیری  کمبود  با  در  منطقه  اطالعات  بیشتر  و  روست 

دادهپژوهش به  توجه  با  همانند  گزارشهای  شرکت های  های  های 
شود که در اعتبارسنجی آنها،  مهندسان مشاور فراهم یا استناد می

را برای توسعه پایدار  نقد بسیار است. در پایان می  توان این موارد 
در آشوراده پیشنهاد کردگردطبیعت  از توسعه هرشپی(  1:  ی    گیری 

بدون   گردشگری  برد  برآوردگونه  روزسازی  بهو    تدوین(  2؛  ظرفیت 
؛ هاو دیگر روش  پایه ظرفیت برد  گردی بربرنامه جامع توسعه طبیعت 

افزایش کارکنان (  4؛  گردیهای طبیعت افزایش و بهبود زیرساخت (  3
محیط مانند  زیرمجموعه  (5؛  باناننظارتی  برد  ظرفیت  های برآورد 

همانند    هایپژوهشانجام  (  6نگری و  گردی همچون پرندهطبیعت 
ذخیرهپهنه  همهدر   گردشگری  زیستهای  با گاه  میانکاله  کره 
 .هاآنسازی یکپارچههای گوناگون و روش

 

 گیری نتیجه 
برای   مناسبی  توان  آشوراده  انجام  طبیعتپذیرش  جزیره  و  گردان 

طبیعت فعالیت  محیطهای  با  هماهنگ  داردگردی  منطقه    ،زیست 
شود شمار  های مدیریت کنونی، پیشنهاد میولی با توجه به ویژگی
گرد در سرزمین باشند و بودن آنان باید همسو  بسیار کمتری طبیعت 

 ظرفیت برد موثر منطقه باشد. با 
 

 . است نشده گزارش سندگانی نو یسو از یمورد : ی قدردان   و  تشکر 
 . است نشده  گزارش سندگانینو  یسو از یمورد : ی اخالق   هی د یی تا 

 .است نشده  گزارش سندگانی نو یسو از یمورد : منافع   تعارض 

  نگارنده   ،(اول  سندهینو)  ای بهزادن  مهرناز:  سندگان ی نو   سهم 
  سندهی نو)  یکیدرب  مزدک  ؛(%60) ی  اصل  پژوهشگر / شناسمقدمه/روش

 ( %40) بحث نگارندهآماری/ لگریتحل/کمکی پژوهشگر ، (دوم
با عنوان    ارشد   ی کارشناس  نامهانیپا  از  برگرفته  مقاله  نیا  : ی مال   منابع 

برد" ظرفیت  ذخیرهطبیعت   ارزیابی  در  آشوراده  جزیره  گاه  گردی 
  غیردولتی  -غیرانتفاعی  موسسه آموزش عالیدر    "کره میانکالهزیست

ها از سوی دانشجو پرداخت شده  است که همه هزینه  بهاران گرگان
 عنوان حامی مالی مطرح نیست.است و هیچ نهادی به 
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