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 چکیده

هدفازاینمطالعهتعیینظرفیتبردتفرجیوورزشیمنطقةکوهستانیدرکهاست.ظرفیتبردبیانگر

اربرانیاستکهازیکمنطقةورزشییاتفرجیدرزمانیمعین،بدونایجادتغییردرحداکثرتعدادک

منظور،باتعیینسهنو ظرفیتبردفی یکیوواقعیومؤثر،تالششدهکنند.بدینمحیط،استفادهمی

ری انبرنامهری یدرجهتتوسعةپایداردراختیارگیریوبرنامهاعتمادیبرایتصمیمتامبنایکمّیقابل

(وتهیةنقشةکاربریGPSگونهفضاهاقرارگیرد.درابتدا،بااستفادهازثبتنقاطزمینی)وطراحاناین

هایمفیدوکاربردیانتخابشدهاست.درمن لةعرصههکتارازمنطقهبهGIS،153وسیلةاب اراراضیبه

نینظریتحقیق،پارامترهایالزماستخراجومحاسبهاخذآرایکاربرانومباگامبعد،بابررسیسوابق،

عنوانضریب،درمحاسبةظرفیتشدهاست.پنجعاملمحدودکنندهویازدهپارامترزیرمجموعةآن،به

منظورامتیازدهیبهپارامترهایتوانمندیمدیریتیسایت،کاررفتهاست.بهبردواقعیسایتمطالعاتیبه

محققپرسش نامة )ساخته باسابقه کاربران اختیار در لیکرت( است.384)طیفی گرفته قرار نفر(

(وکمترینامتیازمتعلقبهسیستم7/4هایموادغذایی)میان،بیشترینامتیازمتعلقبهفروشگاهدراین

( مؤثرسایتمطالعاتیبه1/1امدادرسانیمنطقه واقعیو فی یکی، ظرفیتبرد درنهایت، است. بوده )

1224000ترتیب ،137700 باال72981و به توجه با بنابراین، است. شده برآورد روز در بودننفر

براستفادهازری یکندکه،عالوهایبرنامهگونهظرفیتبردمؤثرسایتمطالعاتی،مدیریتمنطقهبایدبه

شود.برداریپایدارنی تضمینهایموجود،بهرهکاربری
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 مقدمه

هایاخیرموجباف ایشتقاضابرایاستفادةتفرجیواف ایشجمعیتوتوسعةشهرنشینیدرسال

ازیک شهرها در طبیعی و باز فضاهای کمبود است. شده طبیعی فضاهای از وورزشی نیاز و سو

هایطبیعیورزشیازسویدیگرسببشدهکهاندكلکههایتفرجیومندیافرادبهفعالیتعالقه

ویژهدرروزهایآخرهفتهشود.هایشهریپذیرایحجمزیادیازکاربرانبهسازگانماندهدربومباقی

هایطبیعیبهسازگانهایتفرجیممکناستتهدیدکنندةبومشناختی،گسترشفعالیتازلحاظبوم

پذیربودنوحساسیتمدتباشد.بنابراین،نظربهآسیبماعیکوتاهبهایکسبفوایداقتصادیواجت

به مناطقطبیعیکه زیاد کارکردهایآننسبتاً مواهبخدادادیمحصولمستقیمطبیعتو من لة

شناختیازتقاضایبیشترینی برایگذراناوقاتهایزیباییعلتداشتنمناظروارزشهستندوبه

برر تفرجگاهیاهمیتخاصیمیفراغتبرخوردارند، تعیینظرفیتبرد )سیو  ,.James et alیابد

این2015 نمی(. را مناطق مدتگونه بتوان که فرضکرد کاالیی همانند برایتوان زمانیخاصرا

اینمنابعباارزشدرصورتتخریبگسترده،قابلبازسازینخواهند استفادةمفیدآندرنظرگرفت.

(.1394عرفانیان،زادهوبود)حسین

هایگوناگونحدودری انبرآنشدندتابااستفادهازروشباپیدایشمفاهیمتوسعةپایدار،برنامه

پایداریبامفهوممحدودیتوثغورفعالیت تعیینکنند.معموالً هابهشود.محدودیتهابیانمیهارا

کنترلمعنایکنترل شوند)صنایعگلدوزوتبردسنجیدهمیهایظرفیهاییکهباشاخصهااست؛

 بهره1388مخدوم، می ان و منابع قابلیتتفرجگاهی بین مطلوب توازن برقراری بنابراین، گیری(.

آن از برنامهمراجعان اساس و است مهم بسیار نظامری یها تفرجگاههای توسعةمند برای را ها

(.1392ران،دهد)مشکینیوهمکاهایورزشیتشکیلمیفعالیت

هدفازاینمطالعه،تعیینظرفیتبردتفرجیوورزشیمنطقةکوهستانیدرکهاستتاتضمینی

به بازدیدکنندگانباشد، کاربرانو پایدار منطقهنحویبرایاستفادة فعالیتکاربراندر و حضور که

ود.ساختموجودنشهایطبیعیوانسانسازگانسببتخریبمنابعوآسیببهبوم



 مفهوم ظرفیت برد

هاونواحیاینسبتاًطوالنیدرمدیریتمنابعطبیعیدارد.درزمینةمدیریتپاركظرفیتبردسابقه

استفادهازاینمفهومپیشنهادشداماحدوداًشصتسال1930باردراواسطدهةتفرجی،برایاولین

ررود.ظرفیتبردتعاریفمتفاوتیدارد،کازیستبهطولکشیدتابهشکلکاربردیدرمدیریتمحیط

عبارتدیگر،آنچهدربرآورددارند.به«تغییردرنشانةاثر»شدهنقطةاشتراكاماتمامیتعاریفارا ه

سازیبراینیلبهظرفیتبردحا  اهمیتبیشتریاست،نوعیمصالحهمابینحداکثرسازیوبهینه

(.درمفهومکلی،Martire et al., 2015هایاثراست)وشاخصهاقبولتغییردرآستانهیکحدقابل

شودکهدرآنیکفرایندیامتغیرمحیطیسازگانیسطحیاحدیتعریفمیظرفیتبرددرسطحبوم

کهساختاروعملکردآنازحدودمشخصیفراتریابد،بدونآنسازگانمعینتغییرمیدرونیکبوم
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( کردهDuarte et al., 2003رود سازمانجهانیگردشگریارا ه که کاربردیظرفیتبرد مفهوم .)

تفرجیدرزمانیمعین»عبارتاستاز حداکثرتعدادبازدیدکنندهازیکمنطقةطبیعیورزشییا

زیستفی یکی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیوبدونکاهشبدونایجادتغییروآشفتگیدرمحیط

بهWorld Tourism Organization, 2016«)ترضایتمندیکاربرانغیرقابلقبولدرکیفی عبارتی(.

مشخصمی عبورازآنمنابعتخریبمیظرفیتبردحدودیرا شودیاخسارتواردهبرکندکهبا

جبرانبوم میسازگان )حسینناپذیر شود عرفانیان، و تمامی1394زاده برای پذیرش ظرفیت .)

رطبیعی،قا لبهحدمشخصیازبارگذارییاسطحاستفادهاست.عبورازاینها،طبیعییاغیمحیط

شودیاباعثکاهشرضایتهایمختلفمنجرمیهاییدرمقیاسسطحوآستانهبهتخریبوآسیب

( شد خواهد بازدیدکنندگان و برنامهBrown, 201کاربران برای اب اری مفهوم این ری یدرجهت(.

توانگفترابطةبیناستفادهو(.درمجمو میSantos Lobo, 2013شود)ختهمیتوسعةپایدارشنا

فعالیتبازدیدکننده و حضور ناشیاز ممکناستبهشکلآثار نشاندهدها را هایگوناگونخود

(McCool and Lime, 2001چگونگیاینروابطدرشکل.)نشاندادهشدهاست:1



 
 (ibidتفاده و تأثیرات میزان حضور و فعالیت کاربر ): رابطة بین سطح اس1شکل 

 

شدتاف ایشدهندةحالتیاستکهابتدا،بااستفادةکم،می انآثاربهنشان1،منحنی1درشکل

باسرعتکمتریاف ایشمییابدوپسمی اف ایشاستفادهمی انآثاررا رابطة2دهد.منحنیازآن،

آث و نشانمیخطیبینمی اناستفاده آنرا ناشیاز منحنیار در اف ایشتعداد3دهدو با ابتدا

پسهموارهنمیسرعتاف ایشمیازآنبهکندیوپسکاربرانآثاربه توانرابطةمشخصیبینیابد.

هادرمنطقةتفرجییافت.تعدادکاربران)بازدیدکننده(وآثارناشیازحضورآن



1 

2 

3 

 اثر

 سطح استفاده
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 ریزی نامهجایگاه توسعة پایدار در بر

مهم از یکی پایدار بهتوسعة توسعه راهبردهای میترین ابعادشمار تمام که است فرایندی و رود

زیست مدیریتی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، میمحیطی، دربر را انسانی توسعة و گیردمحیطی

(Borowy, 2014نخستینتعریفازتوسعةپایدارراکمیسیونبرانت.)ارا هکردهاست.1987در1لند

آن پایدار توسعة اینکمیسیون، دیدگاه توسعهاز بدونچنان را احتیاجاتنسلحاضر ایاستکه

برخیصاحبزدنبهتوانایینسللطمه تأمیننیازهایخودبرآوردهسازد. نظراناعتقادهایآتیدر

هایسازگانرظرفیتتحملبومکردنددارندکهتوسعةپایداربهمعنایبهبودکیفیتزندگیوزندگی

ایتعریفکردهاستکه(.رابرتآلنتوسعةپایدارراتوسعهCook and Esuna, 2014پشتیباناست)

 ,Altinayهادرجامعهاست)هدفآنارضایمستمرنیازهایانسانیوبهسازیکیفیتزندگیانسان

اس2005 عبارت تفرج ورزشو پایدار توسعة دیگر، ازسوی گسترشفعالیت(. از وت ورزشی های

دادنبهنیازهایاجتماعی،ایکهضمنپاسخگونهتفرجیدریکناحیهبااستفادهازمنابعموجود،به

فرهنگی، هویت وحدت، بتوان کاربران و جامعه قانونی و فرهنگی اقتصادی، سالمتروانی،

بهمحیط را آنان اقتصادی تعادل و محیط بهداشت کردطورزیست، فراهم بهینه حد در متوازن

(Sianipar et al., 2013شکل.)نشانمی2 دهد.فصلمشتركشماتیکارتباطمیاناینعواملرا

ری یاست.اینعواملبیانگررویکردپایداریدرتوسعهوبرنامه



 داریزیست و اقتصاد و اجتماع در رویکرد پای تفرج، محیط  ارتباط میان ورزش،  :2شکل 

 )منبع: نگارندگان براساس مبانی نظری(
 

اولویتیابرتریمفهومیآید،هیچبرمی2طورکهازشکلهمان یکازعواملچهارگانةمذکور،

برنامه پایداریدر رویکرد ندارند. سایرین بهنسبتبر ازطریق وری یصرفاً عوامل کارگیریتمامی

است.درغیراینصورت،رشدوتوسعةیکعامل)جنبه(بهپذیرهاامکاندرنظرگرفتنتمامیجنبه

هاخواهدبود.قیمتهدررفتوتخریبسایرعواملوجنبه

                                                           

1. Brundtland Commission 

 ورزش و تفرج

 اجتماع

 اقتصاد

محیط 
 زیست

گذران اوقات 

 فراغت

 تندرستی

نشاط/ سالمتی/ 

 ایمنی زیستی

محیطی/  ۀارزش افزود

درآمد پایدار/ حفظ 

 منابع

رفاه/ امید به 

 ندگی ز
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 ها در ظرفیت برد ورزشی و تفرجی شاخص

فراهم1(STCC«)ظرفیتبردتفرجیوورزشی»هایمهمیرابرایتعریفوکاربردهافرصتشاخص

رفیتبرد)پذیرش(منطقیوکاربردیهرمنطقه،ارزیابیوتلفیقیابیبهظمنظوردستآورند.بهمی

هایمرتبطامریکامالًضروریاستواساساًمدیریتپایداروپویایمنابعهاوشاخصتمامیظرفیت

به برد ظرفیت سنجش برای معیاری عوامل، این تمامی درنظرگرفتن با میتفرجگاهی، رودشمار

(James et al., 2015.)

هایشدهوحساسیتمکانهادرجهتاهدافتعیینکارگیریآنهانیازمندبهکاربردبرآوردشاخص

پیشنهادشدهاستکهباتوجهبهSTCCمطالعهاست.دراینزمینهسهنو شاخصدرترکیباتتحت

هامتفاوتاست:هایتفرجیوورزشیاولویتواهمیتهریکازشاخصنو مکانوهدف

شناختیبوم ـ هایفی یکیاخص.ش1

جمعیتی ـ هایاجتماعی.شاخص2

(.Coccossis and Mexa, 2004سیاسی) ـ هایاقتصادی.شاخص3

هاشرایطرابرایحفاظتوارتقایوضعیتسیستمدرراستایپایداریدردرواقعاینشاخص

هایتوسعةپایدار،اخصشمایرابطةبینش3آورند.شکلهایتفرجیوورزشیفراهممیمکان

طورکهازدهد.همانهایظرفیتبردتفرجیوورزشیرانشانمیهایورزشپایداروشاخصشاخص

حالکهشود،هرسهنو شاخصرابطةمتقابلوتنگاتنگیباهمدارندودرعیناستنباطمی3شکل

طورمداومدرری یوتوسعةپایداربهنامههاتوجهشود،بایددرراستاینیلبهبربایدبهارتباطبینآن

(.UNDP, 2017هرمرحلهارزیابیوبازنگریشوند)





 گانة پایداری، ظرفیت برد، و تفرج و ورزش های سه ارتباط میان شاخص  :3شکل 

(Coccossis and Mexa, 2004; UNDP, 2017) 

 

دادازافرادجمعیتیخاصاستکهشناختی(بیشترینتعبوم ـ محیطی)فی یکیظرفیتبردزیست

هایپشتیبانحیاتکهبهپایداریوعملکردسیستمشوند،بدونآنازسوییکزیستگاهپشتیبانیمی
                                                           

1. Sport and Recreational Carrying Capacity 

 هایشاخص
 STCC 

ی توسعۀ هاشاخص

 پایدار

ی ورزش هاشاخص

 پایدار

 ارزیابی برنامه به سمت توسعه تفرج و ورزش پایدار

 بازنگری محیطی و تمامی اصالحات در زمینه پایداری
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(.درظرفیتبرداجتماعی،بردباریوازدحامازMeadows et al., 1992آنتخریبیپایدارواردسازند)

کا رضایتمندی و منطقه در ساکن بومیان میدیدگاه برآورده )ربران (.Lawson et al., 2003شود

فعالیت از اقتصادیسطحی آسیبظرفیتبرد بدون اقتصادیاستکه فعالیتهای به هایرساندن

هایهایگردشگرینبایدبادیگربخشگیرد.بهاینمعنیکهفعالیتاقتصادیاصلیمحلیصورتمی

(.Nghi et al., 2007مدمردممحلیشود)اقتصادیتداخلداشتهباشدیاموجبکاهشدرآ



 پیشینة پژوهش

ازآنعمدةمطالعاتصورت توانبهاینجملهمیگرفتهدرزمینةظرفیتبردمربوطبهگردشگریاست.

هایتفرجیگوناگونوهمچنیننو بررسیظرفیتبردگردشگریبراساسفعالیت»موارداشارهکرد:

برآوردظرفیتبردگردشگریمعبدآناهیتا»(،1381یآن)نهرلیورضایی،هاینسبهاوقابلیتتفرجگاه

برنامةمدیریتبهینةتفرجی،اب اریجهتکاربردمفهوم»(،1383)فرهودیوشورچه،«درشهرکنگاور

)حسین«ظرفیتبرددرمدیریتپایدارمناطقتفرجی وعرفانیان، تخمینظرفیتبرد»(،1394زاده

 Sayan«)درجنوبترکیهباتوجهبهمنابعطبیعیوفرهنگیخاصآن1كملیترمسونگردشگریپار

and Atik, 2011بررسیظرفیتبردپاركجنگلیتالر»(و(»Mashayekhan et al., 2014.)



 ها مواد و روش

 معرفی منطقة مطالعاتی 

ودقیقه26ودرجه51جغرافیاییتهرانبینطولغربیشمالدرناحیةکوهستانیاویندرکه

ازبخشیشدهاست.اینناحیهواقعدقیقه54ودرجه35تادقیقه48ودرجه35عرضجغرافیایی

البرزناحیة ازمرک یکوهستانی تپهشرقاستکه غربولنجک،آبادعلیهایبه ارتفاعاتبهاز

سعادتاوینناحیةبهجنوبازونشینشاهوارتفاعاتتوچالبهشمالازحصارك، محدودآبادو

می انمی اینمنطقهبارندگیمتوسطشود. متوسطومی انمترمکعبمیلی400تا300سالیانهدر

ارتفا سانتیدرجة7/16سالیانهدمای 1680بیناینناحیهگراداست. .استمتغیرمتر2200تا

اقلیمیبندیردهبراساسناحیهاین.وخشکداردگرمهایتابستانوسردهایزمستانناحیةمذکور

فصلیرودخانهمسیر(.در1392جلوهومدقالچی،گیرد)برقمیخشکقرارگروهنواحیدردومارتن

کاشتوجوددستگیاهیهایگونههاازقسمتبسیاریگیرد،دردرکهکهازارتفاعاتسرچشمهمی

کهمسیراصلیکوهپیماییاست.ادامهیافتهفاعاتارتتارودخانهامتداددردارد.راهباریککوهستانی

بهسببزیباستکهبسیارتفرجگاهیمناطقازیکیطبیعیخودهایعلتویژگیبهموردنظرناحیة

منطقهدرتکنونیکیاهمیتاست.ازنظرحا  فلوریستیکنی بسیارازنظرگیاهیهایفراوانگونهتنو 

(.1390پوروهمکاران،دارد)بهمنفرضیوجودگسلدووگسلقطعیسه
 

                                                           
1. Termesson National Park 
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 شناسی پژوهش روش

قابل محدودة نخست، گام بدیندر است. تعیینشده ازطریقجیاستفاده زدن1(GPSاس)پیمنظور،

شدهبرایتولیدنقشهوتعییننقاطزمینیمرزمنطقهاستخراجشدهوسپسنقاطزمینیبرداشت

نرم اطالمساحتسایتوارد سیستم سایتتفرجیو2اسپیعاتجغرافیاییجیاف ار نقشة و شده

وسعتمنطقه4ورزشیتهیهشدهاست)شکل تهیةنقشةکاربریاراضی243(. با اما هکتاراست،

بخش5)شکل هایتفرجیوعنوانسایتمطالعاتیانتخابشدهکهامکانفعالیتهاییکهبه(صرفاً

هاییازمنطقةمطالعاتیبافتدةاولیه(.بدیهیاستبخشدرصدمحدو63ورزشیدرآنفراهماست)

پسهایخصوصیاست.درنهایت،تجاریوخدماتیاستیادربرگیرندةفضاهایسب وباغمسکونی،

عنوانسایتمطالعاتیانتخابشدهاست.هکتارازمحدودهبه153ازغربالگری،




دایی و ای منطقه و نقاط ابت : تصویر ماهواره4شکل 

 (GPSشده با  انتهایی سایت )ثبت


 : نقشة کاربری اراضی محدودة مطالعاتی5شکل 



برداریعمومیازسایت،کهشاملعواملفی یکی،زیستی،درگامبعدی،همةعواملمؤثردربهره

شده ارزیابی و شناسایی است، فرهنگی و اقتصادی هریکازاجتماعی، روشبرآورد ادامه، در اند.

شود.طورجداگانهتشریحمیهایبردبهظرفیت

 

                                                           
1. Geographic Position System 

2.Geographic Information System 
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 1برآورد ظرفیت برد فیزیکی یا بالقوه

زمانمعینمی یکمکانو کاربرانیکهدر تعداد حداکثر فی یکیعبارتاستاز توانندظرفیتبرد

ظرفیتبه این باشند. داشته فی یکی اساسبرنامههیچحضور نمیوجه قرار ظرفری ی بلکه یتگیرد،

دهد.اینتعدادبراساسمحیطفی یکیمنطقهرابدوندرداشتنعواملوعناصرمحدودکنندهنشانمی

(.Coccossis and Mexa, 2004شود)هایمناسبگردشگریمحاسبهمیبرایعرصه1فرمول

(1)× Rf PCC = A ×  (v
a⁄ )

Aبااستفادهازبرداش:مساحتپهنه(تمیدانیهایمستعدورزشوتفرجGPS.)مشخصشدهاست

:(v
a⁄ ) بازدیدکننده(مجازدرواحدسطحاست. معادلیکنفرvنسبتتعدادکاربر)ورزشکار/

راحتیبتوانددرآنمقدارفضاییاستکههربازدیدکنندهنیازداردتابهaبازدیدکنندهیاورزشکارو

پدیدهجابه سایر با تداخلی و شود فی یکیجا بههای توجه با مقدار این باشد. نداشته افراد یا

می گرفته درنظر اجما  کارشناسیمبتنیبر نظر با و تحقیقنهرلیوخصوصیاتمنطقه در شود.

مترمربعدرنظر10(،برایافرادمعمولیدریکفعالیتتفرجیمساحتیافقیبهاندازة1381رضایی)

به درمحدودةسدلتیانو علتحساسیتگرفتهشدهاست. مترمربعو100هایفراوانآنمنطقه،

شدهکهتنو زیستیاهمیتزیادیمترمربعوبراییکمنطقةحفاظت10هایشهریبرایبوستان

مترمربعدرنظرگرفتهشدهاست.امابرایپهنةگردشگریمتمرک ،کهارزش6دارد،بهازایهرنفر

 تفرجگسترده پهنة قابلیتپذیرشبازدیدکنندگانبیشتریراحفاظتیآننسبتبه استو کمتر

 مترمربعدرنظرگرفتهمی5دارد، همکاران، اینمی ان1392شود)شیخو پژوهشحاضر در .)10

مترمربعدرنظرگرفتهشدهاست.

Rf:استفادهبودنمنطقهبهمیانگینطولزمانیکبازدیداست.اینزماننسبتمدتزمانقابل

ساعتدرنظرگرفتهشدهاست.باتوجهبهسوابقوپیشینةموجودونی 18تا6عاتمشابهازدرمطال

ساعتدرنظرگرفتهشدهاست.این24استفادهبودنسایتاخذنظرکاربرانوجامعةمحلی،زمانقابل

زمانبرایپاركملیبوجاقومنطقةحفاظت برایساعت،12(1389شدةگنو)پرورشوهمکاران،

ساعتوبرایبوستان14هایاطرافسدلتیانتفرجگاه 24(1392هایشهری)پوری دیوملکیان،

ساعتدرنظرگرفتهشدهاست.6ساعتمحسوبشدهاست.میانگینطولزمانبازدیدنی برابربا



  2برآورد ظرفیت برد واقعی

انازیکمکانتفرجگاهیکهمجازندازظرفیتبردواقعیعبارتاستازحداکثرتعدادبازدیدکنندگ

توجهبهعواملمحدودآنمکانبازدیدبه با درآنفعالیتکنند، )عملآورندیا ناشیازCfکنندة )

فی یکی) اینعواملبرظرفیتبرد تأثیر آنمکانو اینتعدادBusby et al., 1996شرایطویژة .)

آید:دستمیبه2براساسفرمول


                                                           

1. Physical Carrying Capacity (PCC) 

2. Real Carrying Capacity (RCC) 
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(2)𝑅𝐶𝐶 = 𝑃𝐶𝐶 ×
100−𝐶𝑓1

100
×

100−𝐶𝑓2

100
 ×

100−𝐶𝑓3

100




Cfتصحیح فاکتورهای این: است. مکان آن ویژة شرایط از ناشی محدودکنندة عوامل یا کننده

شناختی،اجتماعیومدیریتیعواملمحدودکنندهبادرنظرگرفتنشرایطومتغیرهایبیوفی یکی،بوم

میبه درصدست به و میآیند بیان د فرمول از محدودکننده عامل هر می3شوند. شودمحاسبه

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

(3)100×𝐶𝑓 =
𝑀1

𝑀2


M1:.می انمحدودیازب رگی)اندازه(یکمتغیر

M2.کلب رگی)اندازه(یکمتغیر: 
پنجعاملویازدهپارامترواب هاعواملمحدودیتمنطقهبرایتفرجوستهبهآندراینپژوهش،

دهد.اینعواملوپارامترهارانشانمی1ورزشدرنظرگرفتهشدهاست.جدول

 
 : عوامل و پارامترهای محدودکننده در منطقة کوهستانی درکه1جدول 

 (UNDP, 2017; UNWT, 2016; Sayan and Atik, 2011کانی و همکاران، ؛ ارد1390پور و همکاران،  ؛ بهمن

 (1381؛ نهرلی و رضایی، 1388؛ صنایع گلدوز و مخدوم، 1389

ف
دی

ر
 

 توضیحات پارامتر عامل

اقلیمی1

روزبودهاست.25تعدادروزهایبرفیدرسالدرمنطقةمطالعاتیروزهایبرفی

روزهاییخبندان
دانروزتوأمبایخبن12سالةاخیرتهران،35هایآماریبراساسداده

ثبتشدهاست.

گرمایهوا

آن به ثبتباتوجه دمای حداکثر که منطقه، در درجة38شده
شود.ازسویدیگر،باگرادبودهاست،تنشحرارتیمشاهدهمیسانتی

توجهبهداده درجةحراراتباال)بیشاز11هایهواشناسی، با روز
گراد(ثبتشدهاست.درجةسانتی35

سرما

گراداستکهبرایسیستمدرجةسانتی4ازسرمابرودتزیرمنظور

توجهبهدادهبدنانسانآزاردهندهوآسیب با هایرسانخواهدبود.

روزدرسالثبتشدهاست.28آماری،تعدادروزهایسرد
وزشبادشدید
توأمباگردو

خاك

 روزها این تعداد سینوپتیکتهران، ایستگاه آمار بودهروز5طبق

است.

روزثبتشدهاست.8آساتعدادروزهایبارندگیشدیدوسیلبارندگیشدید

شیب2

25-0٪
قبولبرایورزشمترمربع)قابل459000درصدمنطقهمعادلبا30

وتفرج(

50-25٪
قبولبرایورزشمترمربع)قابل612000درصدمنطقهمعادلبا40

وتفرج(
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50≤
م30 درصد با معادل برای459000نطقه )غیرقابلقبول مترمربع

تفرجوورزشآماتور(

عرضمعابرایمنی3
مترمربع(عرضمعابرکمتراز229500درصدمسیر)معادلبا15در

متراستکهبرایحرکتکاربرانبسیارخطرناكاست.سانتی70

4
خاك

)بستر(

پذیریفرسایش

خاك

 بیشاز منطق25در درصد با )معادل خاك382500ه مترمربع(

(1390شناسیدانشگاهتهران،مستعدفرسایشاست)مرک خاك

سستبودن

بستر

 حدود با5در )معادل است سست و ناپایدار بستر منطقه درصد

مترمربع(76500

5
تنو 

زیستی

تراکمپوشش

گیاهی

وششمترمربع(دارایپ153000درصدمنطقه)معادلبا10حدود

گیاهیارزشمنداست.

 

  1برآورد ظرفیت برد مؤثر

موجود مدیریت که دارد اشاره یکمکان در کاربران تعداد حداکثر به مجاز یا مؤثر برد ظرفیت

هامتغیرهایفراوانیدخالتصورتپایداردارد.دربرآوردکمّیاینتوانمندیتوانمندیادارةآنرابه

ها،قوانینومقررات،تسهیالتزیربناییوتجهی ات،گذاریهاوسیاستمشیتوانازخطدارندکهمی

آید:دستمیبه4نیرویانسانیالزم،منابعمالیو...نامبرد.اینتعدادبراساسفرمول

(4)𝐸𝐶𝐶 = 𝑅𝐶𝐶 ×
100−𝐹𝑀

100


FM :هبرایرسیدنشاملمجموعهشرایطیاستکهمدیریتیکمنطق یاضریبتعدیلمدیریت

( دارد نیاز عملکردهایمدنظر اهدافو داشتکه (.Busby et al., 1996به حالبایدتوجه هر در

هایمدیریتیموجباستفادهرودوتوانمندیگاهازظرفیتبردواقعیفراترنمیظرفیتبردمؤثرهیچ

  شود.ازیکپهنهتاحدظرفیتبردواقعیونهباالترازآنمی
(وظرفیتمدیریتواقعییاImcضربظرفیتمدیریتاید ال)تعدیلمدیریتازحاصلضریب

(.Duarte et al., 2003آید)دستمی(بهAmcموجود)

(5)× 100𝐹𝑀 =
𝐼𝑚𝑐−𝐴𝑚𝑐

𝐼𝑚𝑐


Imc :.تعدادامکاناتاید البرایمدیریتپایدارتفرجوورزش  

Amc :تعدادامکاناتموجود . 

یمحاسبةظرفیتبردمؤثردرسایتموردمطالعهازپارامترهایمدیریتیمانندطراحیوبهسازیبرا

فروشگاهموادغذایی،سرویسبهداشتی،آبمسیردسترسی، امکاناتوتسهیالت)پارکینگ،کمپینگ،

رامشووآدهی،نظارتبرعملکرد(آشامیدنی،بهداشتونظافت،امنیت،سیستمامدادرسانی،خدمات

منظورکسباطالعاتموثقودقیقدربارةتوانمندیمدیریتسایتسکوتمحلیاستفادهشدهاست.به

ساخته)طیفیلیکرت(دراختیارکاربرانیقرارگرفتهکهسابقةاستفادةنامةمحققموردمطالعه،پرسش

داشته ممتدازمنطقهرا کوهمتعددو اند)اعماز گردشگران(. چراکهمطلوبیتمواردمذکورپیمایانو
                                                           

1. Effective Carrying Capacity (ECC) 
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ازنظرکاربراننمودواقعیتوانمندی واریانسچنانچهحجمجامعهنامعلومهایمدیریتیاست. باشدو

 شود:میازفرمولزیراستفادهبرایتعیینحجمنمونهنمونةاولیهنی نامشخصباشد،


بهشکلزیرتعیینحجمنمونه/+-%5خطایةوحاشی5/0،انحرافاستاندارددرصد95بااطمینان

شدهاست:

 


گیریانتخابیهدفمندبودهاست.نفرتعیینشدهوروشنمونه384اساس،تعدادنمونهبراین

به توانمندیدستبرای درصد نمرهآوردن از کههایمیانگین)میانگینهایمدیریتی هایوزنی(

می شده محاسبه درکه منطقة عناصر سپسبرایتبدیلبهبرایهریکاز است. شده انگینگرفته

توانمندی درصد در واقعی برد ضرب ازطریق درنهایت، است. شده استفاده تناسب از هایدرصد

دستآمدهاست.شده،ظرفیتبردمؤثربهمدیریتیمحاسبه

 

 نتایج

(ومدت2/0مترمربع(،مقدارفضایهربازدید)1530000باتوجهبهمساحتسایتموردمطالعه)

)زمانقابل بودن )24استفاده زماناستفاده میانگینطول استفاده6ساعت(، می اندوره ساعت(،

نفردرروز(محاسبهشدهاست.1224000(ودرنهایتظرفیتبردفی یکیسایت)4روزانه)

 

ظرفیتبردواقعیدرسایتموردمطالعهبهشکلزیرمحاسبهشدهاست:



100×

وزهایبارندگیشدید+تعدادروزهایوزشتوآمباگردوخاكشدید+تعدادر

تعدادروزهایبرفی+تعدادروزهاییخبندان+تعدادروزهایسرمایشدید+

تعدادروزهایگرمایشدید
∁𝑓1 = 

کلروزهایسال



38/24٪=100×
25+12+11+28+5+8

∁𝑓1 = 
365



معابر،فرسایش،سستیبستروپوششگیاهینی محدودیتمربوطبهشیب،درادامه،پارامترهای

دستآمدهاست:به
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100

×

هایمحدودکننده+مساحتمعابرناایمن+مساحتمناطقمستعدمساحتشیب

𝑓2∁فرسایش+مساحتمناطقدارایبسترسست+مساحتپوششگیاهیارزشمند = 
کلمساحتمنطقه

 

85٪=
100

×

153000+76500+382500+229500+459000
∁𝑓2 = 

1530000

 

دستآمدهاست:پسازمحاسبةضرایبمحدودیتی،ظرفیتبردواقعیسایتمطالعاتیبه



𝑅𝐶𝐶 = 1224000 ×
100 − 24.38

100
×
100 − 85

100
   

137700=𝑅𝐶𝐶

 هشدهاست.ارا2خالصةمحاسباتمربوطبهظرفیتبردواقعیدرجدول


 : محاسبة ظرفیت برد واقعی2جدول 

 )نفر در روز( 𝑓1 (%) ∁𝑓2 (%) 𝑅𝐶𝐶∁ منطقه

38/2485137700درکه

 

ظرفیتبردمؤثردرسایتموردمطالعه،بهشکلزیربرآوردگردید:


 ز دیدگاه کاربرانهای مدیریتی منطقة درکه براساس درصد فراوانی پارامترها ا : بررسی وضعیت توانمندی3جدول 

 پارامترهای موردبررسی

 ها طیف پاسخ

خیلی کم  نمرة میانگین

(1) 

 کم 

(2) 

متوسط 

(3) 

 زیاد 

(4) 

خیلی 

 (5زیاد )

طراحیوبهسازیمسیر

دسترسی
9/282/229/284/146/55/2

1/4336/285/318/21/3پارکینگ

6/439/387/101/57/12/1کمپینگ

3/144/41309/124/14/2هایورزشییتنو کاربر

3/43/4607/257/52/3هایتفرجیتنو کاربری

2/16/56/147/409/377/4فروشگاهموادغذایی

1/228/296/349/76/56/2سرویسبهداشتی

1/15/57/158/419/355/4آبآشامیدنی
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2/24/114/413/347/106/3بهداشتونظافت

9.77.261/42153/87/2امنیت

8/654/264/614/01/1سیستمامدادرسانی

5/588/234/141/12/28/1دهیخدمات

8/173/427/331/31/32/2نظارتبرعملکرد

5/598/254/111/12/27/1سکوتوآرامشمحلی

2/24/84/453/347/95/3وکارمحلیکسب

 64/2میانگین

 

نشانمینمودارمقایسه6شکل براینایپارامترهایتوانمندیمدیریتیرا بیشتریندهد. اساس،

 با موادغذایی فروشگاه پارامتر به متعلق سیستم7/4امتیاز پارامتر به متعلق امتیاز کمترین و

است.1/1امدادرسانیبا



 
 ی مدیریت منطقة درکه از دیدگاه کاربران و جامعة محلیای امتیاز پارامترهای توانمند : نمودار مقایسه6شکل 



نشاندادهشده،براساسآرایکاربرانوجامعةمحلی،سایتمطالعاتی3طورکهدرجدولهمان

هایالزمدرصدازحداقلتوانمندی53نمرهکسبکردهاست.بنابراین،منطقهاز5رااز64/2نمرة

برخورداراست.یابیبهاهدافمدنظربرایدست

صورتزیرمحاسبهشدهاست:درنهایت،ظرفیتبردمؤثرسایتمطالعاتی)برحسبنفردرروز(به

4.7 

4.1 

3.6 

3.5 

3.2 

3.1 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.2 

1.8 

1.7 

1.2 

1.1 

0 1 2 3 4 5

 فروشگاه مواد غذایی
 آب آشامیدنی

 بهداشت و نظافت
 کسب و کار محلی

 تنوع کاربری های تفرجی
 پارکینگ

 امنیت
 سرویس بهداشتی

 طراحی و بهسازی مسیر دسترسی
 تنوع کاربری ورزشی

 نظارت بر عملکرد
 خدمات دهی

 سکوت و آرامش محلی
 کمپینگ

 سیستم امداد رسانی
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72981=53/0×137700=ECC

مقایسةظرفیتبردفی یکی،واقعیومؤثربرآوردشدهبرایمنطقةکوهستانیوتفرجگاهیدرکهبه

باشد:شرحزیرمی

1224000درروز(:ظرفیتبردفی یکی)نفر

137700ظرفیتبردواقعی)نفردرروز(:

72981ظرفیتبردموثر)نفردرروز(:



 بندی جمع

مندانکارانوعالقهکهمنطقةکوهستانیوتفرجگاهیدرکةتهرانازدیربازمیعادگاهورزشنظربهآن

رانبسیاریاست،دراینمقالهتالشویژهروزهایتعطیل،پذیرایکارببودهودرتمامروزهایسال،به

اعتمادیشده،باتعیینسهنو ظرفیتبردفی یکی،واقعیومؤثربرایاینمنطقه،مبنایکمّیقابل

گونهفضاهاری انوطراحاناینری یدرجهتتوسعةپایداردراختیاربرنامهگیریوبرنامهبرایتصمیم

اهمیتآناست نکتةحا   گیرد. اینپژوهشمحدودهقرار در پیادهایوسیعکه مسیر از رویوتر

پتانسیلباالییبرایپیماییفعلیبهکوه اینمنطقه زیرا است، انتخابشده سایتمطالعاتی من لة

اولویتکاربری و مدیریتی اهداف بر تأکید ازآنجاکه دارد. ورزشی و تفرجی درهای حفاظتی های

 هایاکولوژیکیدرضرایبمربوطانعکاسداشتهاست.بوده،حساسیتمحاسبةظرفیتبرداینمنطقه
 مطالعاتی سایت فی یکی برد عامل1224000ظرفیت پنج است. شده برآورد روز در نفر

به زیرمجموعه پارامتر یازده و سایتمحدودکننده واقعی برد ظرفیت محاسبة در ضریب عنوان

ب برابر نتیجه که شده مطالعاتیاستفاده با137700ا نی  مؤثر ظرفیتبرد است. بوده روز در نفر

توانمندیبهره تعیین هدف با مدیریتی پارامترهای از است.گیری شده محاسبه مدیریتی های

(وکمترینامتیازبهسیستمامدادرسانی7/4هایموادغذایی)میان،بیشترینامتیازبهفروشگاهدراین

(تعلقگرفتهاست1/1منطقه)

بهظ فی یکی ایندسترفیتبرد است. واقعی ظرفیتبرد از بیشتر اینپژوهشبسیار در آمده

یافته با )هاینتیجه همکاران )1392پرورشو شورچه و فرهودی همکاران1383(، و طبیبیان ،)

(1392(،شیخوهمکاران)1394(،صادقیچهاردهوهمکاران)1392(،پوری دیوملکیان)1386)

علتب رگمطابق فی یکیمنطقهبهتعریفارا هتدارد. ازظرفیتبردبودنعددمربوطبهبرد شده

گردد.چراکه،بدوندرنظرگرفتنعملکردواقعییکعرصه،صرفاًتعدادافرادیرامدنظرفی یکیبرمی

می بهقرار منطقه که پذیرشآندهد به قادر فی یکی صورت همکاران، و )اردکانی (.1389هاست

بوم ضرایب سایر وقتی اجتماعیمحیط ـ شناختیبنابراین، اعمال ـ زیستی، اقتصادی و فرهنگی

اعدادواقعیمی موضو مهمیکهبایدترمیتروبهعبارتیبهاصولتوسعةپایدارن دیکشود، شود.

مدنظرقرارگیرد،ظرفیتبردمؤثراست.

آسیبمن لةعاملیعمدههایانسانیبهاستفاده تفرجیبایدتحتدر مناطقطبیعیو رسانیبه
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می تلقی مؤثر اقدامی ظرفیتبرد برآورد زمینه این در گیرد. قرار نظارت و بنابراین،کنترل شود.

اتکاییهایتفرجیوورزشیاب ارقابلمن لةیکیازاج ایهرطرحمدیریتدرمکانظرفیتبردبه

من لةرهیافتیبرآوردظرفیتبردبهری یومدیریتسرزمین،مبرنامهدرنظا برایمدیرانخواهدبود.

شود.تعیینظرفیتبردیاپذیرشتفرجیوورزشیکارگرفتهمینگرواب ارپشتیبانیازتصمیمبهکل

برنامهخط براساستحلیلویژگیمشیضروریدر معموالً توسعةمحلوری یاستکه هایمحل،

پذیرد.برداریکاربرانصورتمیهاماکنموردبهر

طورکلی،منطقةکوهستانیوتفرجگاهیدرکةتهرانقابلیتپذیرشتعدادچشمگیریازکاربرانبه

برایفعالیت مناسبیبرایرا و اینمنطقهفضاهایبکر سویدیگر، از ورزشیدارد. هایتفرجیو

استقرارکاربری امطراحیو تفرجیدارد؛ بایداولویتهایورزشیو ایمنینی هایمحیطا زیستیو

توجهیبهظرفیتبرددرتعیینتعدادورودکاربرمجازبهسازدکهبیمدنظرقرارگیرد.خاطرنشانمی

کاهشکیفیتخدماتوامکاناتهایمحیطمنطقهوورودافرادبیشازتوانمنطقهآسیب زیستی،

دنبالخواهدداشت.بنابراینساختبههایطبیعیوانسانذبهرفاهیوسایرمسا لرابرایمنابعوجا

برداریهایموجود،بهرهبراستفادهازکاربریری یکندکه،عالوهایبرنامهگونهمدیریتمنطقهبایدبه

پایدارنی تضمینشود.

 اجراشودکاررفتهدراینپژوهشدرسایرمناطقگردشگرپذیرکشورنیشودالگویبهپیشنهادمی

 هاازاینطریقتعیینوبرآوردشود.تاظرفیتبردمؤثرگردشگرپذیریتفرجگاه
 



 98 زمستان ،چهارم شمارة م،هشت سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة

 

97

 منابع 
هایکنترلومدیریتاثراتبازدیدکنندهدرمکان(.»1389کار،افشینوعرفانی،ملیحه)اردکانی،طاهره،دانه

 .92-67،ص2،شمارة2،دورةآمایشسرزمین«.اکوتوریسمی

شناختیسیمایفرایندتحلیلشبکهدرارزیابیعملکردبوم(.»1392دخت،مدقالچی،نیکو)ه،شهینجلوبرق

 .202-183،ص36،شمارة13،دورةمدیریتشهری«.درةدرکه ـ سرزمینرود

)بهمن امیر مافی، بهرنگ، سالجقه، هومن، »1390پور، زیست(. وضعیت درکهبررسی کوهستان «.محیطی

زیستوانرژی،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقات،زیستی،مرک تحقیقاتمحیطگ ارشمحیط

 ص.247دانشکدهمحیطزیستوانرژی،

هایبردفی یکی،واقعیومجازبرایتعیینظرفیت(.»1392پرورش،حسین،پرورش،الیاسوپرورش،زینب)

بین تاالب در قایقرانی فعالیتهای اجرای گ المللی رود حرا اقیانوس«. پژوهشی و علمی شناسی،نشریه

 .85-92،ص13شماره

( منصوره ملکیان، و سمانه »1392پوری دی، قم(. پارکهایشهری گردشگری ظرفیتبرد برآورد نشریه«.

.221-3:228تحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی،سالسی دهم،شماره

جغرافیاو«.تعیینظرفیتبردگردشگریساحلیج یرةکیش(.»1394زاده،سیدرضا،عرفانیان،آذر)حسین
 .200-181،ص16،شمارةایمنطقه-آمایششهری

نبی یارعلی، علی، جعفری، آرمان، احد)شیخ، »1392اهللوستوده، گردشگریمنطقة(. ارزیابیظرفیتبرد

مدلحفاظت براساس قیصری نظشدة و تفرج و حفاظت اکولوژیکی کارشناسیهای شناسیبوم«.رات
 .63-51،ص5،شمارهکاربردی

تعیینظرفیتبردگردشگری(.»1394نژاد،ایمانودهداردرگاهی،محمد)صادقیچهارده،سمانه،اسکندری

سیب موردی: نمونه ایران، کوهستانی مناطق آغوزیطبیعتدر و خاسخانی فضای«چال، فصلنامه ،

.83-96،ص14گردشگری،شماره

هایمقدسوروانیگردشگریدرمکان ـ برآوردظرفیتبرداجتماعی(.»1388صنایعگلدوز،ساناز،مخدوم،مجید)

 .44-37،ص51،پیاپی3،شمارة35،سالشناسیمجلةمحیط«.پرانرژی)مطالعةموردی:تختسلیمانایران(

کامرانوچلبیا شایسته، احد، )طبیبیان،منوچهر،ستوده، »1386نلو،رضا هایجستاریبرمفاهیموروش(.

ارا ةیکنمونةکاربردیبرپایةتجربةبرنامه ری یراهبردیتوسعةگردشگریبرآوردکمّیظرفیتبردو

 .28-17،ص29،شمارة29،دورةنشریةهنرهایزیبا«.آباد،گنجنامةهمدانعباس

رحمت شورچه،فرهودی، ) اهلل، »1383محمود کنگاور آناهیتای معبد گردشگری برد ظرفیت آوردبر(. «.شهر

 .43-19،ص7،شمارة2دورة ،گردشگری مدیریت مطالعات نامةفصل

( طاهره نعمتی، و تقی حیدری، ابوالفضل، (.1392مشکینی، حاشیة» گردشگری برد ظرفیت کمّی برآورد

 .92-75،ص3،شمارة24،دورةری یمحیطیجغرافیاوبرنامه«.رودزنجان

( سحر رضایی، داوود، »1381نهرلی، تفرجگاهی(. معرفیظرفیتبرد بررسیو شناسیمحیط«. دورة ،28،

.112-102،ص29شمارة
 

Altinay, M. (2005). “Sustainable tourism development: a case study of north Cyprus”. 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3) 272-280. 

Borowy, I. (2014). Defining Sustainable Development for Our Common Future. A history 

of the World Commission on Environment and Development (Brundtland 



 های طبیعی در راستای  ... تعیین ظرفیت برد ورزشی و تفرجی پهنه آبادی و همکارانمحمد طاهری حسین



98

Commission). Milton Park: Routledge. 

Brown, L. R. (2011). World on the Edge. Earth Policy Institute. Norton. ISBN 978-0-

393-08029-2 

Busby, P., Wainwright, T. C., Bryant, G. J., Lierheimer, L. J., Waples, R. S., Waknitz, F. 

W., & Lagomarsino, I. V. (1996). Status review of west coast steelhead from 

Washington, Idaho, Oregon, and California. NOAA technical memorandum NMFS-

NWFSC-27. 

Coccossis, H., & Mexa, A. (2004). “Tourism carrying capacity: a theoretical overview”. 

In H. Coccossis, & A. Mexa (Eds.), The Challenge of Tourism Carrying Capacity 

Assessment: Theory and Practice. England: Ashgate.  

Cook, S., & Esuna D. (2014). “Rethinking Social Development for a Post-2015 World”. 

Development, 57(1), 30–35. Doi:10.1057/dev.2014.25. 

Duarte, P., Meneses, R., Hawkins, A. J. S., Zue, M., Fang, J., & Grant, J. (2003). 

“Mathematical modeling to assess the carrying capacity for multi species culture 

within coastal water”. Ecological Modeling, 168, 109-143.  

James, P., Magee, L., Scerri, A.,  & Steger, M. B. (2015). Urban Sustainability in Theory 

and Practice: Circles of Sustainability. London: Routledge. 

Lawson, S. R. Manning, R. E., Valliere, W. A., & Wang, B. (2003). “Proactive 

monitoring and adaptive management of social carrying capacity in Arches National 

Park: an application of computer simulation modeling”. Journal of Environmental 

Management, 68(3), 305-313 

Martire, S., Castellani, V., & Sala, S. (2015). “Carrying capacity assessment of forest 

resources: Enhancing environmental sustainability in energy production at local 

scale”. Resources, Conservation and Recycling, 94, 11-20.  

Mashayekhan, A., Mohamadi Calichi, M., Rassam, G. H., Hoseini, V., Jalilvand, H., & 

Moslemi, M. (2014). “Recreation carrying capacity estimate to support forest park 

management (Case study: Telar forest park, Ghaemshahr, Iran)”. World Applied 

Sciences, 29(3), 421-425. 

McCool, S. F., Lime, D. W. (2001). “Tourism carrying capacity: tempting fantasy or 

useful reality?”. Journal of Sustainable Tourism,. 9(5), 372-388.  

Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (1992). Beyond the Limits. Confronting 

Global, Collapse, Envisioning a Sustainable Future. Chelsea: Green, Post Mills. 

Nghi, T., Thanh I., Nguyen, D. T., Nguyen, M. D., & Thanh, D. X. (2007). “Tourism 

carrying capacity assessment for Pong Nhake Bang and Dong Hoi, Quang Binh 

Province”. VNU Journal of Science, Earth Scienves, 23, 80-87. 

Santos Lobo, H. A. (2013). “Establishing the social tourism carrying capacity for the 

tourist resorts of the east coast of the republic of Cyprus”. Tourist Management, 

21(2), 147–156.  

Sayan, M. S., & Atik, M. (2011). “Recreation carrying capacity estimates for protected 

areas: A study of Termesson National Park”. Ekoloji, 20(78), 66-74. 

Sianipar, C. P. M., Dowaki, K., Yudoko, G., & Adhiutama, A. (2013). “Seven Pillars of 

Survivability: Appropriate Technology with a Human Face”. European Journal of 

Sustainable Development, 2(4), 1-18. ISSN 2239-5938. 

UNDP (2017). World leaders adopt Sustainable Development Goals. Retrieved 25 

September 2017. 

WTO (2016). Tourism facts and figures. Available from www.unwto.org. Retrieved 

February 15, 2009. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-393-08029-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-393-08029-2
http://www.palgrave-journals.com/development/journal/v57/n1/full/dev201425a.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_International_Development#SID_Journal_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1057/dev.2014.25
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_James_%28academic%29
https://www.academia.edu/9294719/Urban_Sustainability_in_Theory_and_Practice_Circles_of_Sustainability_2015_
https://www.academia.edu/9294719/Urban_Sustainability_in_Theory_and_Practice_Circles_of_Sustainability_2015_
https://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.11.002
https://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.11.002
https://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.11.002
http://www.ecsdev.org/images/conference/siICSD2013/sianipar%201-18.pdf
http://www.ecsdev.org/images/conference/siICSD2013/sianipar%201-18.pdf
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ECSDEV&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ECSDEV&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2239-5938
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html

