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چکیده
هدفازاینمطالعهتعیینظرفیتبردتفرجیوورزشیمنطقةکوهستانیدرکهاست.ظرفیتبردبیانگر
حداکثرتعدادکاربرانیاستکهازیکمنطقةورزشییاتفرجیدرزمانیمعین،بدونایجادتغییردر
محیط،استفادهمیکنند.بدینمنظور،باتعیینسهنو ظرفیتبردفی یکیوواقعیومؤثر،تالششده
برنامهری ان
گیریوبرنامهری یدرجهتتوسعةپایداردراختیار 

تامبنایکمّیقابلاعتمادیبرایتصمیم
وطراحاناینگونهفضاهاقرارگیرد.درابتدا،بااستفادهازثبتنقاطزمینی()GPSوتهیةنقشةکاربری
هکتارازمنطقهبهمن لةعرصههایمفیدوکاربردیانتخابشدهاست.در

اراضیبهوسیلةاب ار153،GIS

گامبعد،بابررسیسوابق،اخذآرایکاربرانومبانینظریتحقیق،پارامترهایالزماستخراجومحاسبه

شدهاست.پنجعاملمحدودکنندهویازدهپارامترزیرمجموعةآن،بهعنوانضریب،درمحاسبةظرفیت

کاررفتهاست.بهمنظورامتیازدهیبهپارامترهایتوانمندیمدیریتیسایت،

بردواقعیسایتمطالعاتیبه
پرسشنامة محققساخته (طیفی لیکرت) در اختیار کاربران باسابقه ( 384نفر) قرار گرفته است.

میان،بیشترینامتیازمتعلقبهفروشگاههایموادغذایی()4/7وکمترینامتیازمتعلقبهسیستم

دراین
امدادرسانیمنطقه ()1/1بوده است.درنهایت ،ظرفیتبرد فی یکی ،واقعیو مؤثرسایت مطالعاتیبه
ترتیب  137700 ،1224000و  72981نفر در روز برآورد شده است .بنابراین ،با توجه به باالبودن
گونهایبرنامهری یکندکه،عالوهبراستفادهاز
ظرفیتبردمؤثرسایتمطالعاتی،مدیریتمنطقهبایدبه 
هایموجود،بهرهبرداریپایدارنی تضمینشود .


کاربری

بردمؤثر،گردشگرپذیری،کوهستان،بومسازگان.

واژههای کلیدی :ظرفیت
.1دانشجویدکتریمدیریتورزشی،دانشکدةعلومانسانی،گروهتربیتبدنی،دانشگاهآزاداسالمیواحدشاهرود.
.2نویسندةمسئول:استادیارگروهتربیتبدنی،دانشکدةعلومانسانی،دانشگاهآزاداسالمیواحدشاهرود(.)tayebi@iau-shahrood.ac.ir
استادیارگروهتربیتبدنی،دانشکدةعلومانسانی،دانشگاهآزاداسالمیواحدشاهرود.

.3
.4استادیارگروهمحیطزیست،دانشکدةفنیومهندسی،دانشگاهآزاداسالمیواحدشاهرود.
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مقدمه
اف ایشجمعیتوتوسعةشهرنشینیدرسالهایاخیرموجباف ایشتقاضابرایاستفادةتفرجیو
ورزشی از فضاهای طبیعی شده است .کمبود فضاهای باز و طبیعی در شهرها ازیکسو و نیاز و
ورزشیازسویدیگرسببشدهکهاندكلکههایطبیعی

مندیافرادبهفعالیتهایتفرجیو 


عالقه
هایشهریپذیرایحجمزیادیازکاربرانبهویژهدرروزهایآخرهفتهشود.


سازگان

ماندهدربوم

باقی
سازگانهایطبیعیبه


هایتفرجیممکناستتهدیدکنندةبوم

شناختی،گسترشفعالیت

ازلحاظبوم
مدتباشد.بنابراین،نظربهآسیبپذیربودنوحساسیت


ماعیکوتاه
بهایکسبفوایداقتصادیواجت
نسبتاً زیاد مناطق طبیعی که بهمن لة مواهب خدادادی محصول مستقیم طبیعت و کارکردهای آن
هایزیباییشناختیازتقاضایبیشترینی برایگذراناوقات


علتداشتنمناظروارزش

هستندوبه
فراغت برخوردارند ،بررسی و تعیین ظرفیت برد تفرجگاهی اهمیت خاصی مییابد ( James et al.,
 .)2015اینگونه مناطق را نمیتوان همانند کاالیی فرض کرد که بتوان مدتزمانی خاص را برای
استفادةمفیدآندرنظرگرفت.اینمنابعباارزشدرصورتتخریبگسترده،قابلبازسازینخواهند
بود(حسینزادهوعرفانیان .)1394،

باپیدایشمفاهیمتوسعةپایدار،برنامهری انبرآنشدندتابااستفادهازروشهایگوناگونحدود

شود.محدودیتهابه


هابیانمی
وثغورفعالیتهاراتعیینکنند.معموالًپایداریبامفهوممحدودیت

تبردسنجیدهمیشوند(صنایعگلدوزو

هاییکهباشاخصهایظرفی


هااست؛کنترل

معنایکنترل
مخدوم .) 1388 ،بنابراین ،برقراری توازن مطلوب بین قابلیت تفرجگاهی منابع و می ان بهرهگیری
مراجعان از آنها بسیار مهم است و اساس برنامهری یهای نظاممند تفرجگاهها را برای توسعة
فعالیتهایورزشیتشکیلمیدهد(مشکینیوهمکاران .)1392،

هدفازاینمطالعه،تعیینظرفیتبردتفرجیوورزشیمنطقةکوهستانیدرکهاستتاتضمینی
نحویکه حضور و فعالیت کاربران در منطقه
برای استفادة پایدار کاربران و بازدیدکنندگان باشد ،به 
سازگانهایطبیعیوانسانساختموجودنشود .


سببتخریبمنابعوآسیببهبوم

مفهوم ظرفیت برد
ظرفیتبردسابقه اینسبتاًطوالنیدرمدیریتمنابعطبیعیدارد.درزمینةمدیریتپاركهاونواحی

تفرجی،برایاولینباردراواسطدهة1930استفادهازاینمفهومپیشنهادشداماحدوداًشصتسال

زیستبهکاررود.ظرفیتبردتعاریفمتفاوتیدارد،


طولکشیدتابهشکلکاربردیدرمدیریتمحیط
دارند.بهعبارتدیگر،آنچهدربرآورد

اماتمامیتعاریفارا هشدهنقطةاشتراك«تغییردرنشانةاثر»
ظرفیتبردحا اهمیتبیشتریاست،نوعیمصالحهمابینحداکثرسازیوبهینهسازیبراینیلبه
وشاخصهایاثراست(.)Martire et al., 2015درمفهومکلی،

قبولتغییردرآستانهها 


یکحدقابل
ظرفیتبرددرسطحبومسازگانیسطحیاحدیتعریفمیشودکهدرآنیکفرایندیامتغیرمحیطی

یابد،بدونآنکهساختاروعملکردآنازحدودمشخصیفراتر


سازگانمعینتغییرمی

درونیکبوم
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رود ( .) Duarte et al., 2003مفهوم کاربردی ظرفیت برد که سازمان جهانی گردشگری ارا ه کرده
عبارتاستاز« حداکثرتعدادبازدیدکنندهازیکمنطقةطبیعیورزشییاتفرجیدرزمانیمعین
بدونایجادتغییروآشفتگیدرمحیطزیستفی یکی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیوبدونکاهش

).بهعبارتی
غیرقابلقبولدرکیفیترضایتمندیکاربران»( World Tourism Organization, 2016
کندکهباعبورازآنمنابعتخریبمیشودیاخسارتواردهبر

ظرفیتبردحدودیرامشخصمی
بومسازگان جبرانناپذیر میشود (حسینزاده و عرفانیان .)1394 ،ظرفیت پذیرش برای تمامی

محیطها،طبیعییاغی رطبیعی،قا لبهحدمشخصیازبارگذارییاسطحاستفادهاست.عبورازاین

هایمختلفمنجرمیشودیاباعثکاهشرضایت


هاییدرمقیاس

سطحوآستانهبهتخریبوآسیب
کاربران و بازدیدکنندگان خواهد شد ( .)Brown, 201این مفهوم اب اری برای برنامهری ی درجهت
ختهمیشود(.)Santos Lobo, 2013درمجمو میتوانگفترابطةبیناستفادهو

توسعةپایدارشنا
آثار ناشی از حضور و فعالیت بازدیدکنندهها ممکن است به شکلهای گوناگون خود را نشان دهد
نشاندادهشدهاست :

(.)McCool and Lime, 2001چگونگیاینروابطدرشکل1

اثر

1
2
3

سطح استفاده

شکل  :1رابطة بین سطح استفاده و تأثیرات میزان حضور و فعالیت کاربر ()ibid

درشکل،1منحنی1نشاندهندةحالتیاستکهابتدا،بااستفادةکم،می انآثاربهشدتاف ایش
یابدوپس ازآن،اف ایشاستفادهمی انآثارراباسرعتکمتریاف ایشمیدهد.منحنی 2رابطة


می
ارناشیازآنرانشانمیدهدودرمنحنی 3ابتدابااف ایشتعداد

خطیبینمی اناستفادهوآث
یابد.پسهموارهنمیتوانرابطةمشخصیبین

ازآنبهسرعتاف ایشمی


کندیوپس

کاربرانآثاربه
تعدادکاربران(بازدیدکننده)وآثارناشیازحضورآنهادرمنطقةتفرجییافت .
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جایگاه توسعة پایدار در برنامهریزی
توسعة پایدار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه بهشمار میرود و فرایندی است که تمام ابعاد
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،مدیریتی ،زیستمحیطی و توسعة انسانی را دربر میگیرد
).نخستینتعریفازتوسعةپایدارراکمیسیونبرانتلند1در1987ارا هکردهاست.

(Borowy, 2014
از دیدگاه این کمیسیون ،توسعة پایدار آنچنان توسعهای است که احتیاجات نسل حاضر را بدون
هایآتیدرتأمیننیازهایخودبرآوردهسازد.برخیصاحبنظراناعتقاد


زدنبهتوانایینسل

لطمه
سازگانهای


رظرفیتتحملبوم
دارندکهتوسعةپایداربهمعنایبهبودکیفیتزندگیوزندگیکردند

).رابرتآلنتوسعةپایدارراتوسعهایتعریفکردهاستکه

پشتیباناست(Cook and Esuna, 2014
هدفآنارضایمستمرنیازهایانسانیوبهسازیکیفیتزندگیانسانهادرجامعهاست( Altinay,

 .)2005ازسوی دیگر ،توسعة پایدار ورزش و تفرج عبارت است از گسترش فعالیتهای ورزشی و
گونهایکهضمنپاسخدادنبهنیازهایاجتماعی،
تفرجیدریکناحیهبااستفادهازمنابعموجود،به 

روانی ،اقتصادی ،فرهنگی و قانونی جامعه و کاربران بتوان وحدت ،هویت فرهنگی ،سالمت
محیطزیست ،بهداشت محیط و تعادل اقتصادی آنان را بهطور متوازن در حد بهینه فراهم کرد

شماتیکارتباطمیاناینعواملرانشانمیدهد.فصلمشترك

(.)Sianipar et al., 2013شکل 2
اینعواملبیانگررویکردپایداریدرتوسعهوبرنامهری یاست .



گذران اوقات

نشاط /سالمتی/

ورزش و تفرج

فراغت

ایمنی زیستی

تندرستی

محیط

اجتماع

زیست

رفاه /امید به
زندگی

ارزش افزودۀ محیطی/

اقتصاد

درآمد پایدار /حفظ
منابع

شکل  :2ارتباط میان ورزش ،تفرج ،محیطزیست و اقتصاد و اجتماع در رویکرد پایداری



(منبع :نگارندگان براساس مبانی نظری)

آید،هیچ یکازعواملچهارگانةمذکور،اولویتیابرتریمفهومی


برمی
همانطورکهازشکل 2

نسبت بر سایرین ندارند .رویکرد پایداری در برنامهری ی صرفاً ازطریق بهکارگیری تمامی عوامل و
هاامکانپذیراست.درغیراینصورت،رشدوتوسعةیکعامل(جنبه)به


درنظرگرفتنتمامیجنبه
قیمتهدررفتوتخریبسایرعواملوجنبههاخواهدبود .

1. Brundtland Commission
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شاخصها در ظرفیت برد ورزشی و تفرجی
هافرصتهایمهمیرابرایتعریفوکاربرد«ظرفیتبردتفرجیوورزشی»(1)STCCفراهم


شاخص
منظوردستیابیبهظ رفیتبرد(پذیرش)منطقیوکاربردیهرمنطقه،ارزیابیوتلفیق


آورند.به

می
هاوشاخص هایمرتبطامریکامالًضروریاستواساساًمدیریتپایداروپویایمنابع


تمامیظرفیت
تفرجگاهی ،با درنظرگرفتن تمامی این عوامل ،معیاری برای سنجش ظرفیت برد بهشمار میرود
( .)James et al., 2015
شدهوحساسیتمکانهای


هادرجهتاهدافتعیین

کارگیریآن

هانیازمندبه

کاربردبرآوردشاخص
تحتمطالعهاست.دراینزمینهسهنو شاخصدرترکیباتSTCCپیشنهادشدهاستکهباتوجهبه

هامتفاوتاست :


هایتفرجیوورزشیاولویتواهمیتهریکازشاخص
نو مکانوهدف
بومشناختی 
اخصهایفی یکی ـ 
.1ش 
.شاخصهایاجتماعی ـ جمعیتی 

2
.شاخصهایاقتصادی ـ سیاسی( .)Coccossis and Mexa, 2004

3
درواقعاینشاخصهاشرایطرابرایحفاظتوارتقایوضعیتسیستمدرراستایپایداریدر

اخصهایتوسعةپایدار،
هایتفرجیوورزشیفراهممیآورند.شکل3شمایرابطةبینش 


مکان
هایظرفیتبردتفرجیوورزشیرانشانمیدهد.همانطورکهاز


هایورزشپایداروشاخص

شاخص
استنباطمیشود،هرسهنو شاخصرابطةمتقابلوتنگاتنگیباهمدارندودرعینحالکه

شکل3
نامهری یوتوسعةپایداربهطورمداومدر
بایدبهارتباطبینآنهاتوجهشود،بایددرراستاینیلبهبر 

هرمرحلهارزیابیوبازنگریشوند( .)UNDP, 2017



شاخصهای توسعۀ

شاخصهای ورزش

شاخصهای

پایدار

پایدار

STCC

ارزیابی برنامه به سمت توسعه تفرج و ورزش پایدار

بازنگری محیطی و تمامی اصالحات در زمینه پایداری

شکل  :3ارتباط میان شاخصهای سهگانة پایداری ،ظرفیت برد ،و تفرج و ورزش



()Coccossis and Mexa, 2004; UNDP, 2017

بومشناختی)بیشترینتعدادازافرادجمعیتیخاصاستکه
ظرفیتبردزیستمحیطی(فی یکی ـ 

کهبهپایداریوعملکردسیستمهایپشتیبانحیات


شوند،بدونآن

ازسوییکزیستگاهپشتیبانیمی
1. Sport and Recreational Carrying Capacity
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آنتخریبیپایدارواردسازند(.)Meadows et al., 1992درظرفیتبرداجتماعی،بردباریوازدحاماز
دیدگاه بومیان ساکن در منطقه و رضایتمندی کاربران برآورده میشود (.)Lawson et al., 2003
ظرفیت برد اقتصادی سطحی از فعالیتهای اقتصادی است که بدون آسیبرساندن به فعالیتهای
هایگردشگرینبایدبادیگربخشهای


گیرد.بهاینمعنیکهفعالیت

اقتصادیاصلیمحلیصورتمی
اقتصادیتداخلداشتهباشدیاموجبکاهشدرآمدمردممحلیشود( .)Nghi et al., 2007

پیشینة پژوهش
جملهمیتوانبهاین


گرفتهدرزمینةظرفیتبردمربوطبهگردشگریاست.ازآن
عمدةمطالعاتصورت
بررسیظرفیتبردگردشگریبراساسفعالیتهایتفرجیگوناگونوهمچنیننو 

موارداشارهکرد«:
هاوقابلیتهاینسبیآن(نهرلیورضایی«،)1381،برآوردظرفیتبردگردشگریمعبدآناهیتا


تفرجگاه
درشهرکنگاور»(فرهودیوشورچه«،)1383،برنامةمدیریتبهینةتفرجی،اب اریجهتکاربردمفهوم
ظرفیتبرددرمدیریتپایدارمناطقتفرجی»(حسینزادهوعرفانیان«،)1394،تخمینظرفیتبرد
1
گردشگریپاركملیترمسون درجنوبترکیهباتوجهبهمنابعطبیعیوفرهنگیخاصآن»( Sayan
)and Atik, 2011و«بررسیظرفیتبردپاركجنگلیتالر»( .)Mashayekhan et al., 2014

مواد و روشها
معرفی منطقة مطالعاتی
ناحیةکوهستانیاویندرکه در شمال غربی تهرانبینطول جغرافیایی 51درجه و 26دقیقه و
عرضجغرافیایی35درجهو48دقیقهتا35درجهو 54دقیقهواقعشدهاست.اینناحیهبخشیاز
علیآباد ولنجک ،از غرب به ارتفاعات
ناحیة کوهستانی البرز مرک ی است که از شرق به تپههای  
شاهنشین و از جنوب به ناحیة اوین و سعادتآباد محدود
حصارك ،از شمال به ارتفاعات توچال و  
میلیمترمکعب ومی ان متوسط
میشود.می ان متوسط بارندگی سالیانهدراینمنطقه 300تا  400

سانتیگراداست.ارتفا اینناحیه بین 1680تا 2200متر متغیر است.

دمای سالیانه 16/7درجة 
ردهبندیاقلیمی
تابستانهایگرموخشکدارد.اینناحیهبراساس 

زمستانهایسرد و

ناحیةمذکور
گیرد(برقجلوهومدقالچی.)1392،در مسیر رودخانه فصلی

دومارتن در گروهنواحی خشکقرار می
گونههای گیاهی دستکاشتوجود
ازقسمتها  

درکهکهازارتفاعاتسرچشمهمیگیرد،در بسیاری 

دارد.راهباریککوهستانیدرامتدادرودخانهتاارتفاعاتادامهیافته کهمسیراصلیکوهپیماییاست.
علتویژگیهای طبیعیخود یکی از مناطق تفرجگاهی بسیار زیباستکه بهسبب

ناحیة موردنظر  
به
فراوانگونههایگیاهیازنظرفلوریستیکنی بسیارحا اهمیتاست.ازنظرتکنونیکیدرمنطقه

تنو 
دارد(بهمنپوروهمکاران .)1390،

سهگسلقطعیودوگسلفرضیوجود

1. Termesson National Park
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تعیین ظرفیت برد ورزشی و تفرجی پهنههای طبیعی در راستای ...


روششناسی پژوهش
1

پیاس( )GPSزدن
در گام نخست ،محدودة قابلاستفاده تعیین شده است .بدینمنظور ،ازطریق جی 
نقاطزمینیمرزمنطقهاستخراجشدهوسپسنقاطزمینیبرداشتشدهبرایتولیدنقشهوتعیین

2
پیاس شده و نقشة سایت تفرجی و
مساحت سایت وارد نرماف ار سیستم اطالعات جغرافیایی جی 
ورزشیتهیهشدهاست(شکل.)4وسعتمنطقه 243هکتاراست،اماباتهیةنقشةکاربریاراضی
عنوانسایتمطالعاتیانتخابشدهکهامکانفعالیتهایتفرجیو


هاییکهبه
(شکل)5صرفاًبخش
دةاولیه).بدیهیاستبخشهاییازمنطقةمطالعاتیبافت

ورزشیدرآنفراهماست(63درصدمحدو
هایخصوصیاست.درنهایت ،پس

مسکونی ،تجاریوخدماتیاستیادربرگیرندةفضاهایسب وباغ

هکتارازمحدودهبهعنوانسایتمطالعاتیانتخابشدهاست .

ازغربالگری153،


شکل  :4تصویر ماهوارهای منطقه و نقاط ابتدایی و



انتهایی سایت (ثبتشده با )GPS
شکل  :5نقشة کاربری اراضی محدودة مطالعاتی




درگامبعدی،همةعواملمؤثردربهرهبرداریعمومیازسایت،کهشاملعواملفی یکی،زیستی،

اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است ،شناسایی و ارزیابی شدهاند .در ادامه ،روش برآورد هریک از
طورجداگانهتشریحمیشود .


هایبردبه

ظرفیت

1. Geographic Position System
2.Geographic Information System
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1

ظرفیت برد فی یکی عبارت است از حداکثر تعداد کاربرانی که در یک مکان و زمان معین میتوانند
هیچوجه اساس برنامهری ی قرار نمیگیرد ،بلکه ظرفیت
حضور فی یکی داشته باشند .این ظرفیت به 
محیطفی یکیمنطقهرابدوندرداشتنعواملوعناصرمحدودکنندهنشانمیدهد.اینتعدادبراساس
برایعرصههایمناسبگردشگریمحاسبهمیشود( .)Coccossis and Mexa, 2004

فرمول1
 PCC = A × (v⁄a)× Rf




( )1
:مساحتپهنههایمستعدورزشوتفرج(بااستفادهازبرداشتمیدانیGPSمشخصشدهاست) .

A
)  :(v⁄aنسبتتعدادکاربر(ورزشکار/بازدیدکننده)مجازدرواحدسطحاست v.معادلیکنفر
مقدارفضاییاستکههربازدیدکنندهنیازداردتابهراحتیبتوانددرآن

بازدیدکنندهیاورزشکارو a
جابهجا شود و تداخلی با سایر پدیدههای فی یکی یا افراد نداشته باشد .این مقدار با توجه به

خصوصیات منطقه و با نظر کارشناسی مبتنی بر اجما درنظر گرفته میشود .در تحقیق نهرلی و
رضایی(،) 1381برایافرادمعمولیدریکفعالیتتفرجیمساحتیافقیبهاندازة10مترمربعدرنظر
علتحساسیتهایفراوانآنمنطقه 100،مترمربعو


گرفتهشدهاست.درمحدودةسدلتیانوبه
مترمربعوبراییکمنطقةحفاظتشدهکهتنو زیستیاهمیتزیادی

برایبوستانهایشهری 10

دارد،بهازایهرنفر 6مترمربعدرنظرگرفتهشدهاست.امابرایپهنةگردشگریمتمرک ،کهارزش
حفاظتی آن نسبت به پهنة تفرج گسترده  کمتر است و قابلیت پذیرش بازدیدکنندگان بیشتری را
مترمربعدرنظرگرفتهمیشود(شیخوهمکاران.)1392،درپژوهشحاضراین می ان10

دارد 5،
مترمربعدرنظرگرفتهشدهاست .
نسبتمدتزمانقابلاستفادهبودنمنطقهبهمیانگینطولزمانیکبازدیداست.اینزمان

 :Rf
درمطالعاتمشابهاز 6تا 18ساعتدرنظرگرفتهشدهاست.باتوجهبهسوابقوپیشینةموجودونی 
اخذنظرکاربرانوجامعةمحلی،زمانقابلاستفادهبودنسایت24ساعتدرنظرگرفتهشدهاست.این

زمانبرایپاركملیبوجاقومنطقةحفاظتشدةگنو(پرورشوهمکاران 12)1389،ساعت،برای
ساعتوبرایبوستانهایشهری(پوری دیوملکیان24)1392،

تفرجگاههایاطرافسدلتیان 14

ساعتمحسوبشدهاست.میانگینطولزمانبازدیدنی برابربا6ساعتدرنظرگرفتهشدهاست .

برآورد ظرفیت برد واقعی

2

ظرفیتبردواقعیعبارتاستازحداکثرتعدادبازدیدکنندگانازیکمکانتفرجگاهیکهمجازنداز
عملآورندیادرآنفعالیتکنند،باتوجهبهعواملمحدودکنندة()Cfناشیاز


آنمکانبازدیدبه
شرایطویژةآنمکانوتأثیراینعواملبرظرفیتبرد فی یکی(.)Busby et al., 1996اینتعداد
دستمیآید :

براساسفرمول 2
به

)1. Physical Carrying Capacity (PCC
)2. Real Carrying Capacity (RCC
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( ) 2

تعیین ظرفیت برد ورزشی و تفرجی پهنههای طبیعی در راستای ...
100−𝐶𝑓3
100



×

100−𝐶𝑓1
100−𝐶𝑓2
× 100
100

× 𝐶𝐶𝑃 = 𝐶𝐶𝑅 


 :Cfفاکتورهای تصحیحکننده یا عوامل محدودکنندة ناشی از شرایط ویژة آن مکان است .این
عواملمحدودکنندهبادرنظرگرفتنشرایطومتغیرهایبیوفی یکی،بومشناختی،اجتماعیومدیریتی
بهدست میآیند و به درصد بیان میشوند .هر عامل محدودکننده از فرمول  3محاسبه میشود

( :)Busby et al., 1996; Duarte et al., 2003


 𝐶𝑓 = 𝑀1
×100
𝑀2





( ) 3
:M1می انمحدودیازب رگی(اندازه)یکمتغیر .
:M2کلب رگی(اندازه)یکمتغیر.
ستهبهآنهاعواملمحدودیتمنطقهبرایتفرجو

دراینپژوهش،پنجعاملویازدهپارامترواب
ورزشدرنظرگرفتهشدهاست.جدول1اینعواملوپارامترهارانشانمیدهد .
جدول  :1عوامل و پارامترهای محدودکننده در منطقة کوهستانی درکه
(UNDP, 2017; UNWT, 2016; Sayan and Atik, 2011؛ بهمنپور و همکاران1390 ،؛ اردکانی و همکاران،
1389؛ صنایع گلدوز و مخدوم1388 ،؛ نهرلی و رضایی)1381 ،
ردیف

عامل

  1اقلیمی 

پارامتر

توضیحات

روزهایبرفی 

تعدادروزهایبرفیدرسالدرمنطقةمطالعاتی25روزبودهاست .

35سالةاخیرتهران 12،روزتوأمبایخبندان
براساسدادههایآماری 

روزهاییخبندان 
ثبتشدهاست .
باتوجه به آنکه حداکثر دمای ثبتشده در منطقه 38 ،درجة
گرادبودهاست،تنشحرارتیمشاهدهمیشود.ازسویدیگر،با


سانتی
گرمایهوا 
توجهبهدادههایهواشناسی 11،روزبادرجةحراراتباال(بیش از

درجةسانتیگراد)ثبتشدهاست .

35
سرما 

درجةسانتیگراداستکهبرایسیستم

منظورازسرمابرودتزیر 4
بدنانسانآزاردهندهوآسیبرسانخواهدبود.باتوجهبهدادههای

آماری،تعدادروزهایسرد28روزدرسالثبتشدهاست .

وزشبادشدید
توأمباگردو
خاك 
بارندگیشدید  تعدادروزهایبارندگیشدیدوسیلآسا8روزثبتشدهاست .

طبق آمار ایستگاه سینوپتیک تهران ،تعداد این روزها  5روز بوده
است .

2

 ٪0-25

مترمربع(قابلقبولبرایورزش

 30درصدمنطقهمعادلبا 459000
وتفرج) 

 ٪25-50

 40درصدمنطقهمعادلبا 612000مترمربع(قابلقبولبرایورزش
وتفرج) 

شیب 
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 30درصد منطقه معادل با  459000مترمربع (غیرقابل قبول برای
تفرجوورزشآماتور) 

عرضمعابر 

در15درصدمسیر(معادلبا229500مترمربع)عرضمعابرکمتراز
سانتیمتراستکهبرایحرکتکاربرانبسیارخطرناكاست .

70

فرسایشپذیری در بیش از  25درصد منطقه (معادل با  382500مترمربع) خاك

مستعدفرسایشاست(مرک خاكشناسیدانشگاهتهران )1390،
خاك 

تنو 
5
زیستی 

سستبودن
بستر 

در حدود  5درصد منطقه بستر ناپایدار و سست است (معادل با
76500مترمربع) 

تراکمپوشش
گیاهی 

حدود 10درصدمنطقه(معادلبا 153000مترمربع)دارایپوشش
گیاهیارزشمنداست .

برآورد ظرفیت برد مؤثر

1

ظرفیت برد مؤثر یا مجاز به حداکثر تعداد کاربران در یک مکان اشاره دارد که مدیریت موجود
توانمندیادارةآنرابهصورتپایداردارد.دربرآوردکمّیاینتوانمندیهامتغیرهایفراوانیدخالت

گذاریها،قوانینومقررات،تسهیالتزیربناییوتجهی ات،

مشیهاوسیاست
توانازخط 


دارندکهمی
آید :
دستمی 

نیرویانسانیالزم،منابعمالیو...نامبرد.اینتعدادبراساسفرمول 4
به
( )4









𝑀𝐹 𝐸𝐶𝐶 = 𝑅𝐶𝐶 × 100−

100

 :FMیاضریبتعدیلمدیریت شاملمجموعهشرایطیاستکهمدیریتیکمنطقهبرایرسیدن
به اهداف و عملکردهای مدنظر نیاز دارد ( .)Busby et al., 1996در هر حال باید توجه داشت که
رودوتوانمندیهایمدیریتیموجباستفاده

ظرفیتبردمؤثرهیچگاهازظرفیتبردواقعیفراترنمی

ازیکپهنهتاحدظرفیتبردواقعیونهباالترازآنمیشود.

تعدیلمدیریتازحاصلضربظرفیتمدیریتاید ال()Imcوظرفیتمدیریتواقعییا

ضریب 
دستمیآید( .)Duarte et al., 2003

موجود( Amc
)به
( )5









𝑐𝑚𝐴 𝐹𝑀 = 𝐼𝑚𝑐−
× 100
𝑐𝑚𝐼

 :Imcتعدادامکاناتاید البرایمدیریتپایدارتفرجوورزش.
 :Amcتعدادامکاناتموجود.
برایمحاسبةظرفیتبردمؤثردرسایتموردمطالعهازپارامترهایمدیریتیمانندطراحیوبهسازی
مسیردسترسی،امکاناتوتسهیالت(پارکینگ،کمپینگ،فروشگاهموادغذایی،سرویسبهداشتی،آب

دهی،نظارتبرعملکرد) وآرامشو

آشامیدنی،بهداشتونظافت،امنیت،سیستمامدادرسانی،خدمات
سکوتمحلیاستفادهشدهاست.بهمنظورکسباطالعاتموثقودقیقدربارةتوانمندیمدیریتسایت

موردمطالعه،پرسشنامةمحققساخته(طیفیلیکرت)دراختیارکاربرانیقرارگرفتهکهسابقةاستفادة

اند(اعمازکوهپیمایانوگردشگران).چراکهمطلوبیتمواردمذکور


متعددوممتدازمنطقهراداشته
)1. Effective Carrying Capacity (ECC
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ازنظرکاربراننمودواقعیتوانمندیهایمدیریتیاست.چنانچهحجمجامعهنامعلومباشدوواریانس

میشود:
نمونةاولیهنی نامشخصباشد،برایتعیینحجمنمونهازفرمولزیراستفاده 

بااطمینان95درصد،انحرافاستاندارد0/5وحاشیةخطای+/-%5حجمنمونهبهشکلزیرتعیین
شدهاست :


نفرتعیینشدهوروشنمونهگیریانتخابیهدفمندبودهاست .

برایناساس،تعدادنمونه384

دستآوردن درصد توانمندیهای مدیریتی از نمرههای میانگین (میانگینهای وزنی) که
برای به 
برای هریک از عناصر منطقة درکه محاسبه شده میانگین گرفته شده است .سپس برای تبدیل به
درصد از تناسب استفاده شده است .درنهایت ،ازطریق ضرب برد واقعی در درصد توانمندیهای
شده،ظرفیتبردمؤثربهدستآمدهاست .


مدیریتیمحاسبه
نتایج
باتوجهبهمساحتسایتموردمطالعه( 1530000مترمربع)،مقدارفضایهربازدید()0/2ومدت
زمان قابلاستفاده بودن ( 24ساعت) ،میانگین طول زمان استفاده ( 6ساعت) ،می ان دوره استفاده
روزانه()4ودرنهایتظرفیتبردفی یکیسایت(1224000نفردرروز)محاسبهشدهاست .
ظرفیتبردواقعیدرسایتموردمطالعهبهشکلزیرمحاسبهشدهاست :

تعدادروزهایبارندگیشدید+تعدادروزهایوزشتوآمباگردوخاكشدید+
تعدادروزهایبرفی+تعدادروزهاییخبندان+تعدادروزهایسرمایشدید+
 ×100
تعدادروزهایگرمایشدید 

= ∁𝑓1

کلروزهایسال 

 ×100  =٪24/38

 8+5+28+11+12+25
 365

= ∁𝑓1


درادامه،پارامترهایمحدودیتمربوطبهشیب،معابر،فرسایش،سستیبستروپوششگیاهینی 
بهدستآمدهاست :
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مساحتشیبهایمحدودکننده+مساحتمعابرناایمن+مساحتمناطقمستعد

100
فرسایش+مساحتمناطقدارایبسترسست+مساحتپوششگیاهیارزشمند 
×
کلمساحتمنطقه 
 459000+229500+382500+76500+153000

100
×

 =٪85

 1530000

= ∁𝑓2

= ∁𝑓2

پسازمحاسبةضرایبمحدودیتی،ظرفیتبردواقعیسایتمطالعاتیبهدستآمدهاست :


100 − 24.38 100 − 85
×

× 𝑅𝐶𝐶 = 1224000

100
100
 𝑅𝐶𝐶 =137700
خالصةمحاسباتمربوطبهظرفیتبردواقعیدرجدول2ارا هشدهاست .

جدول  :2محاسبة ظرفیت برد واقعی

منطقه

)∁𝑓1 (%

)∁𝑓2 (%

𝐶𝐶𝑅(نفر در روز)

درکه 

 24/38

 85

 137700

ظرفیتبردمؤثردرسایتموردمطالعه،بهشکلزیربرآوردگردید :

جدول  :3بررسی وضعیت توانمندیهای مدیریتی منطقة درکه براساس درصد فراوانی پارامترها از دیدگاه کاربران
طیف پاسخها
پارامترهای موردبررسی

نمرة میانگین

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی

()1

()2

()3

()4

زیاد ()5

طراحیوبهسازیمسیر
دسترسی 

 28/9

 22/2

 28/9

 14/4

 5/ 6

 2/5

پارکینگ 

 4/1

 33

 28/6

 31/5

 2/8

 3/1

کمپینگ 

 43/6

 38/9

 10/7

 5/1

 1/7

 1/2

یهایورزشی 
تنو کاربر 

 14/3

 41/4

 30

 12/9

 1/4

 2/4

تنو کاربریهایتفرجی 

 4/3

 4/3

 60

 25/7

 5/7

 3/2

فروشگاهموادغذایی 

 1/2

 5/ 6

 14/6

 40/7

 37/9

 4/7

سرویسبهداشتی 

 22/1

 29/8

 34/6

 7/9

 5/ 6

 2/ 6

آبآشامیدنی 

 1/1

 5/5

 15/7

 41/8

 35/9

 4/5
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بهداشتونظافت 

 2/2

 11/4

 41/4

 34/3

 10/7

 3/ 6

امنیت 

 9.7

 7.26

 42/1

 15

 8/3

 2/7

سیستمامدادرسانی 

 65/8

 26/4

 6/4

1

 0/4

 1/1

خدماتدهی 


 58/5

 23/8

 14/4

 1/1

 2/2

 1/8

نظارتبرعملکرد 

 17/8

 42/3

 33/7

 3/1

 3/1

 2/2

سکوتوآرامشمحلی 

 59/5

 25/8

 11/4

 1/1

 2/2

 1/7

کسبوکارمحلی 


 2/2

 8/4

 45/4

 34/3

 9/7

 3/5



میانگین 

2/64

دهد.برایناساس،بیشترین


ایپارامترهایتوانمندیمدیریتیرانشانمی

نمودارمقایسه
شکل 6
امتیاز متعلق به پارامتر فروشگاه موادغذایی با   4/7و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر سیستم
امدادرسانیبا1/1است .

1.1
1.2

سیستم امداد رسانی
کمپینگ
سکوت و آرامش محلی
خدماتدهی
نظارت بر عملکرد
تنوع کاربری ورزشی
طراحی و بهسازی مسیر دسترسی
سرویس بهداشتی
امنیت
پارکینگ
تنوع کاربریهای تفرجی
کسب و کار محلی
بهداشت و نظافت
آب آشامیدنی
فروشگاه مواد غذایی

1.7
1.8
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1
3.2
3.5
3.6
4.1
4.7
5

4

3

1

2

0

شکل  :6نمودار مقایسهای امتیاز پارامترهای توانمندی مدیریت منطقة درکه از دیدگاه کاربران و جامعة محلی


همانطورکهدرجدول 3نشاندادهشده،براساسآرایکاربرانوجامعةمحلی،سایتمطالعاتی

نمرة 2/64رااز 5نمرهکسبکردهاست.بنابراین،منطقهاز 53درصدازحداقلتوانمندیهایالزم
برایدستیابیبهاهدافمدنظربرخورداراست .

درنهایت،ظرفیتبردمؤثرسایتمطالعاتی(برحسبنفردرروز)بهصورتزیرمحاسبهشدهاست :


 94

سال هشتم ،شمارة چهارم ،زمستان 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

 ECC=137700×0/53=72981
مقایسةظرفیتبردفی یکی،واقعیومؤثربرآوردشدهبرایمنطقةکوهستانیوتفرجگاهیدرکهبه
شرحزیرمیباشد :

ظرفیتبردفی یکی(نفردرروز) 1224000:
ظرفیتبردواقعی(نفردرروز) 137700:
ظرفیتبردموثر(نفردرروز) 72981:

جمعبندی
کارانوعالقهمندان

نظربهآن کهمنطقةکوهستانیوتفرجگاهیدرکةتهرانازدیربازمیعادگاهورزش

بودهودرتمامروزهایسال،بهویژهروزهایتعطیل،پذیرایکاربرانبسیاریاست،دراینمقالهتالش
شده،باتعیینسهنو ظرفیتبردفی یکی،واقعیومؤثربرایاینمنطقه،مبنایکمّیقابلاعتمادی
گیریوبرنامهری یدرجهتتوسعةپایداردراختیاربرنامهری انوطراحاناینگونهفضاها


برایتصمیم
قرار گیرد .نکتة حا اهمیت آن است که در این پژوهش محدودهای وسیعتر از مسیر پیادهروی و
کوهپیمایی فعلی به من لة سایت مطالعاتی انتخاب شده است ،زیرا این منطقه پتانسیل باالیی برای

کاربریهای تفرجی و ورزشی دارد .ازآنجاکه تأکید بر اهداف مدیریتی و اولویتهای حفاظتی در

بوده،حساسیتهایاکولوژیکیدرضرایبمربوطانعکاسداشتهاست.

محاسبةظرفیتبرداینمنطقه
ظرفیت برد فی یکی سایت مطالعاتی  1224000نفر در روز برآورد شده است .پنج عامل
محدودکننده و یازده پارامتر زیرمجموعه بهعنوان ضریب در محاسبة ظرفیت برد واقعی سایت
مطالعاتی استفاده شده که نتیجه برابر با  137700نفر در روز بوده است .ظرفیت برد مؤثر نی با
بهرهگیری از پارامترهای مدیریتی با هدف تعیین توانمندیهای مدیریتی محاسبه شده است.

میان،بیشترینامتیازبهفروشگاههایموادغذایی()4/7وکمترینامتیازبهسیستمامدادرسانی


دراین
منطقه()1/1تعلقگرفتهاست 
دست آمده در این پژوهش بسیار بیشتر از ظرفیت برد واقعی است .این
ظرفیت برد فی یکی به 
نتیجه با یافتههای پرورش و همکاران ( ،)1392فرهودی و شورچه ( ،)1383طبیبیان و همکاران
(،)1386پوری دیوملکیان(،)1392صادقیچهاردهوهمکاران(،)1394شیخوهمکاران()1392
مطابقتدارد.علتب رگ بودنعددمربوطبهبردفی یکیمنطقهبهتعریفارا هشدهازظرفیتبرد
فی یکیبرمیگردد.چراکه،بدوندرنظرگرفتنعملکردواقعییکعرصه،صرفاًتعدادافرادیرامدنظر
قرار میدهد که منطقه بهصورت فی یکی قادر به پذیرش آنهاست (اردکانی و همکاران.)1389 ،
محیطزیستی ،اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی اعمال

بنابراین ،وقتی سایر ضرایب بومشناختی ـ
ترمیشود.موضو مهمیکهباید

شود،اعدادواقعیتروبهعبارتیبهاصولتوسعةپایدارن دیک


می
مدنظرقرارگیرد،ظرفیتبردمؤثراست .
درآسیبرسانیبه مناطقطبیعیوتفرجیباید تحت

هایانسانیبهمن لةعاملیعمده 


استفاده
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کنترل و نظارت قرار گیرد .در این زمینه برآورد ظرفیت برد اقدامی مؤثر تلقی میشود .بنابراین،
ظرفیتبردبهمن لةیکیازاج ایهرطرحمدیریتدرمکانهایتفرجیوورزشیاب ارقابلاتکایی

برآوردظرفیتبردبهمن لةرهیافتی

مبرنامهری یومدیریتسرزمین،

برایمدیرانخواهدبود .درنظا
کارگرفتهمیشود.تعیینظرفیتبردیاپذیرشتفرجیوورزشی

کلنگرواب ارپشتیبانیازتصمیمبه

خطمشی ضروری در برنامهری ی است که معموالً براساس تحلیل ویژگیهای محل ،توسعة محل و

اماکنموردبهرهبرداریکاربرانصورتمیپذیرد .
به طورکلی،منطقةکوهستانیوتفرجگاهیدرکةتهرانقابلیتپذیرشتعدادچشمگیریازکاربران

را برای فعالیت های تفرجی و ورزشی دارد .از سوی دیگر ،این منطقه فضاهای بکر و مناسبی برای
هایمحیطزیستیوایمنینی 


ابایداولویت
طراحیواستقرارکاربریهایورزشیوتفرجیدارد؛ام

سازدکهبی توجهیبهظرفیتبرددرتعیینتعدادورودکاربرمجازبه


مدنظرقرارگیرد.خاطرنشانمی
منطقهوورودافرادبیشازتوانمنطقهآسیبهایمحیطزیستی،کاهشکیفیتخدماتوامکانات

ساختبهدنبالخواهدداشت.بنابراین


هایطبیعیوانسان
رفاهیوسایرمسا لرابرایمنابعوجا 
ذبه
هایموجود،بهرهبرداری


براستفادهازکاربری
ایبرنامهری یکندکه،عالوه

مدیریتمنطقهبایدبه 
گونه

پایدارنی تضمینشود .
شودالگویبه کاررفتهدراینپژوهشدرسایرمناطقگردشگرپذیرکشورنی اجراشود


پیشنهادمی
تاظرفیتبردمؤثرگردشگرپذیریتفرجگاههاازاینطریقتعیینوبرآوردشود.
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