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 ورزشی دربند تهران  –تعیین ظرفیت گردشگرپذیری منطقه کوهستانی 

 با رویکرد مدیریت پایدار ورزش   

 

 *1پورهومن بهمن
 

  ایران شاهرود، اسالمی، آزاد دانشگاه شاهرود، واحد مهندسی، و فنی دانشکده زیست، محیط گروه استادیار .1

 

 چکیده:

ه نوع با تعیین سهای کوهستانی ورزشی است. در این راستا، هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت گردشگرپذیری برای محیط

در راستای  ریزیگیری و برنامهظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر تالش گردید تا مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم

تهیه نقشه  و با استفاده از ثبت نقاط زمینی گیرد. در ابتدا؛ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار توسعه پایدار، در اختیار برنامه

های مفید و قابل استفاده هکتار از منطقه به عنوان عرصه 161راضی با استفاده از ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی، کاربری ا

یرگذار ثکنندگان و مبانی نظری تحقیق، پارامترهای تاثبت نظرات مراجعه انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق بررسی سوابق،

دود کننده و یازده شاخص زیرمجموعه آن به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت پنج عامل مح .استخراج و محاسبه گردید

به منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسشنامه  تحمل واقعی سایت مطالعاتی استفاده شدند.

در این میان، بیشترین امتیاز نفر( قرار داده شد.  483ساخته )طیفی لیکرت( در اختیار کاربران باسابقه و ورزشکاران )محقق

( بوده است. در نهایت، ظرفیت تحمل 4..1( و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر پارکینگ )3.3متعلق به پارامتر آب آشامیدنی )

 ( نفر در روز برآورد گردید.  362.1و  66686، 666666فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب )
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 مقدمه:

های فضاهای اخیر موجب افزایش تقاضا برای استفاده گردشگری و ورزشی از فزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سالا

های گردشگری و کمبود فضاهای باز و طبیعی در شهرها از یک سو، و نیاز و عالقمندی افراد به فعالیت شود.طبیعی می

های شهری پذیرای حجم های طبیعی باقیمانده در اکوسیستمورزشی از سوی دیگر، سبب گردیده است تا اندک ظرفیت

شناختی؛ گسترش (. از لحاظ بوم2661آخر هفته( گردد )چرنوشنکو، کنندگان )به ویژه در روزهای زیادی از مراجعه

مدت های طبیعی به بهای کسب فواید اقتصادی و اجتماعی کوتاهتواند تهدید کننده اکوسیستمهای گردشگری، میفعالیت

ول دادادی، محصپذیر بودن و حساسیت نسبتاً باالی مناطق طبیعی که به عنوان مواهب خباشد. بنابراین، نظر به آسیب

شناختی از تقاضای بیشتری نیز های زیباییمستقیم طبیعت و کارکردهای آن هستند و به دلیل دارا بودن مناظر و ارزش

کند. این گونه اهمیت خاصی پیدا می 1جهت گذران اوقات فراغت برخوردارند؛ بررسی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری

توان همانند کاالیی فرض نمود که بتوان مدت زمانی خاص را برای استفاده مفید آن در نظر گرفت. این منابع مناطق را نمی

 باارزش در صورت تخریب گسترده، قابل بازسازی نخواهند بود. 

غور های گوناگون نسبت به تعیین حدود و ثدند تا با استفاده از روشریزان بر آن شبا پیدایش مفاهیم توسعه پایدار، برنامه    

هایی ها است، کنترلها به معنای کنترلشود. محدودیتها بیان میها اقدام کنند. معموالً پایداری با مفهوم محدودیتفعالیت

براین، برقراری توازن مطلوب (. بنا46؛ 1488شوند )صنایع گلدوز و مخدوم، های ظرفیت تحمل سنجیده میکه با شاخص

تمی های سیسریزیبین قابلیت گردشگری یک منبع و میزان استفاده مراجعین از آنها امری بسیار مهم بوده و اساس برنامه

(. این امر به معنای عدم 68؛ 14.2دهد )مشکینی و همکاران، های ورزشی تشکیل میگردشگری را برای توسعه فعالیت

باشد کشی( میبرداری در ازای بهرهباشد، بلکه به معنای استفاده صحیح )بهرهقه یا جاذبه طبیعی نمیاستفاده از یک منط

 (. 2616)سازمان جهانی گردشگری، 

د تا باشهدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت گردشگرپذیری در مناطق کوهستانی و ورزشی )اختصاصاً دربند تهران( می    

رزشی های وکنندگان باشد. به نحوی که امکان تحقق همزمان دو رویکرد انجام فعالیتتضمینی برای استفاده پایدار مراجعه

 ط زیست، فراهم گردد. تفرجی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی و محی -
 

 :ادبیات پژوهش

 مفهوم ظرفیت تحمل )ظرفیت گردشگرپذیری(

احی ها و نوای به نسبت طوالنی در مدیریت منابع طبیعی دارد، به طوریکه در زمینه مدیریت پارکظرفیت تحمل؛ سابقه

سال طول کشید  66میالدی استفاده از این مفهوم پیشنهاد شد، اما حدوداً  1.46بار در اواسط دهه گردشگری، برای اولین

اشد؛ ولیکن بد استفاده قرار گرفت. ظرفیت تحمل دارای تعاریف متفاوتی میتا به شکل کاربردی در مدیریت محیط زیست مور

                                                           
1 Tourism crrying capacity 
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هستند. به عبارت دیگر، آنچه در برآورد  "تغییر در نشانه اثر"کلیه تعاریف ارایه شده از این مفهوم دارای یک نقطه اشتراک 

ل سازی جهت نیل به یک حد قابنهباشد، یک نوع مصالحه مابین حداکثرسازی و بهیظرفیت تحمل حایز اهمیت بیشتری می

(. در یک مفهوم کلی، طرفیت برد در سطح 2611و همکاران،  1های اثر است )مارتیرهها و شاخصقبول تغییر در آستانه

شود که در آن یک فرآیند یا متغیر محیطی درون یک اکوسیستم معین اکوسیستمی به عنوان سطح یا حدی تعریف می

؛ 2664و همکاران،  2ون آنکه ساختار و عملکرد آن اکوسیستم از حدود قابل مشخصی فراتر رود )دیوآرتتواند تغییر یابد بدمی

حداکثر تعداد "(. مفهوم کاربردی ظرفیت تحمل که توسط سازمان جهانی گردشگری ارایه شده است، عبارت است از 123

ان معین بدون ایجاد تغییر و آشفتگی در محیط جمعیت بازدیدکننده از یک منطقه طبیعی ورزشی و یا گردشگری در یک زم

)سازمان  "زیست فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بدون ایجاد کاهش غیرقابل قبول در کیفیت رضایتمندی کاربران

کند که با عبور از آن، منابع تخریب شده و یا (. به عبارتی ظرفیت تحمل، حدودی را مشخص می2616، 4جهانی گردشگری

ها، چه (. ظرفیت پذیرش برای تمامی محیط14.3زاده و عرفانیان، شود )حسینناپذیر میرت وارده بر اکوسیستم جبرانخسا

طبیعی و یا غیرطبیعی، قایل به حد مشخصی از بارگذاری یا سطح استفاده است. عبور از این سطح و آستانه، منجر به تخریب 

(. 2611، 3کاهش سطح رضایت کاربران و بازدیدکنندگان خواهد شد )براون های مختلف و یا باعثهایی در مقیاسو آسیب

(.  در مجموع 2614، 1شود )سانتوس لوبوریزی در جهت توسعه پایدار شناخته میاین مفهوم به عنوان ابزاری برای برنامه

های گوناگون ممکن است به شکل ها،توان گفت رابطه بین سطح استفاده و آثار ناشی از سطح حضور و فعالیت بازدیدکنندهمی

 نشان داده شده است: 1(. چگونگی این روابط در شکل 2661، 6کول و لیمخود را نشان دهد )مک
        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (2616کول و لیم، )مک. رابطه بین سطح استفاده و اثرات ناشی از میزان حضور و فعالیت کاربر 1شکل 
 

                                                           
1 Martire 
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یابند و پس از آن افزایش ، معرف حالتی است که ابتدا آثار با میزان کم استفاده به شدت افزایش می1در این شکل، منحنی 

، رابطه خطی بین سطح استفاده و میزان آثار ناشی 2دهد. منحنی میزان استفاده، میزان آثار را با سرعت کمتری افزایش می

یابد. ، ابتدا با افزایش تعداد کاربران، آثار به کندی و پس از آن به سرعت افزایش می4دهد و در منحنی از آن را نشان می

توان رابطه مشخصی بین تعداد کاربر )بازدیدکننده( و اثرات ناشی از حضور آنها در منطقه گردشگری پیدا پس همواره نمی

 کرد. 

م به نگر و ابزار پشتیبانی از تصمیبه عنوان یک رهیافت کل برآورد ظرفیت تحملریزی و مدیریت سرزمین، در نظام برنامه    

الً ریزی است که معمومشی ضروری در برنامهشود. تعیین ظرفیت تحمل یا پذیرش گردشگری و ورزشی، خطکار گرفته می

 (.  14.6اران، پور و همکپذیرد )بهمنهای محل، توسعه محل و اماکن مورد استفاده کاربران صورت میبراساس تحلیل ویژگی

توان به موارد زیر باشند. از آن جمله میعمده مطالعات صورت گرفته در زمینه ظرفیت تحمل، مربوط به گردشگری می    

های گردشگری گوناگون و همچنین نوع گردشگری و اشاره داشت: بررسی ظرفیت تحمل گردشگری براساس فعالیت

(، برآورد ظرفیت تحمل گردشگری معبد آناهیتا در شهر کنگاور )فرهودی و 1481های نسبی آن )نهرلی و رضایی، قابلیت

(، برنامه مدیریت بهینه گردشگری، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت تحمل در مدیریت پایدار مناطق 1484شورچه، 

ردشگری )رضایی و های گهای مجموعه(، ارزیابی ظرفیت تحمل در تعیین کاربری14.6گردشگری )شایسته و همکاران، 

(، تخمین ظرفیت 14.3زاده و عرفانیان، (، تعیین ظرفیت تحمل گردشگری ساحلی جزیره کیش )حسین14.3قهرمانی، 

، 2در جنوب ترکیه با توجه به منابع طبیعی و فرهنگی خاص آن )سایان و آتیک 1تحمل گردشگری پارک ملی ترمسون

(، در 14.6(. صادقی چهارده و همکاران )2613شایخان و همکاران، (، بررسی ظرفیت تحمل پارک جنگلی تالر )م2611

 تحقیقی به برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق کوهستانی منتخب کشور پرداختند.   

 ریزی ورزشیجایگاه مدیریت پایدار در برنامه

ر فرآیندی است که تمام ابعاد شود. توسعه پایداتوسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه محسوب می

(. نخستین 2613، 4گیرد )بورویمحیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی، زیست محیطی و توسعه انسانی را در بر می

(؛ ارایه شده است. از دیدگاه این کمیسیون، توسعه 1.86) 3لندتعریف ارایه شده از توسعه پایدار، توسط کمیسیون برانت

های آتی در تامین نیازهای خود ای است که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلان توسعهپایدار آنچن

نظران اعتقاد دارند که توسعه پایدار به معنای بهبود کیفیت زندگی و زندگی کردن در ظرفیت برآورده نماید. برخی صاحب

ای تعریف کرده است که هدف (. رابرت آلن توسعه پایدار را توسعه2613، 1های پشتیبان است )کوک و اسوناتحمل اکوسیستم

 (. 2661، 6ها در جامعه است )آلتینایهدف آن ارضای مستمر نیازهای انسانی و بهسازی کیفیت زندگی انسان

                                                           
1  Termesson national park 
2  Sayan & Atik 
3  Borowy 
4  Brundtland commission 
5  Cook & Esuna 
6  Altinay 
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 باشد که به نفع تمام گروهها اعم از مردم،یکی از رویکردهای جدید در مدیریت ورزشی، مدیریت پایدار ورزش می    

تواند در عین حال همگانی، ثمربخش و از نظر زیست محیطی و ورزشکاران و طرفداران محیط زیست است. ورزش می

 اجتماعی پاسخگو باشد. دستیابی به این مهم، به عوامل زیر نیازمند است:

 های آن؛ درک مفهوم ورزش پایدار و تعهد در قبال هدف 

 ی به یک ورزش پایدارتر منجر شود؛ ارایه اصول و نظامی هدایتگر که به دستیاب 

 تر برای جامعه جهانی؛ هایی مناسبهای ورزشی به شیوهتفهیم موضوع انجام فعالیت 

 المللی کمیته بینها )تر از مواد و فناوریریزی بهتر و استفاده معقوالنهاستفاده از ابزار مناسب برای کمک به برنامه

 (. 2666المپیک، 

توان پایدار نامید که ضمن برآورده ساختن نیازهای جامعه امروز ورزش و ورزش را زمانی می»شده،  براساس تعاریف ارایه

های ورزشی برای همه در آینده، تلفیق و انسجام بیشتر محیط زیست طبیعی و اجتماعی را که ورزش بدان ایجاد فرصت

 (. 2661)چرنوشنکو، « میسر سازد متکی است،

های ورزشی و گردشگری در یک ناحیه پایدار ورزش و گردشگری؛ عبارت است از گسترش فعالیت از سوی دیگر، توسعه    

ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی جامعه و با استفاده از منابع موجود به گونه

حیط و تعادل اقتصادی آنان را به طور متوازن در سالمت محیط زیست، بهداشت م کاربران، بتوان وحدت، هویت فرهنگی،

دهد. فصل مشترک شماتیک ارتباط میان این عوامل را نشان می 2(. شکل 2614و همکاران،  1پارحد بهینه فراهم کرد )سیانی

 ریزی است.  این عوامل، بیانگر رویکرد پایداری در توسعه و برنامه
 

 
 گردشگری، محیط زیست و اقتصاد و اجتماع در رویکرد پایداری . ارتباط میان ورزش،2شکل 

 (2014؛ بووی، 2012؛ سازمان جهانی گردشگری، 1990پور و همکاران، )ترسیم توسط نگارنده براساس: بهمن

                                                           
1 Sianipar 

ورزش و تفرج

اجتماع

اقتصاد

محیط 
زیست

 گذران اوقات فراغت 

 تندرستی

/ سالمتی / ایمنی نشاط 

 زیستی

ارزش افزوده محیطی/ درآمد 

 پایدار / حفظ منابع
 رفاه / امید به زندگی 
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آید، هیچ یک از عوامل چهارگانه مذکور، دارای اولویت و یا برتری مفهومی نسبت به سایرین طور که از شکل بر میهمان

پذیر نها امکاریزی صرفاً از طریق بکارگیری تمامی عوامل و در نظر گرفتن تمامی جنبهباشد. رویکرد پایداری در برنامهنمی

 ها خواهد بود. این صورت، رشد و توسعه یک عامل )جنبه( به قیمت هدررفت و تخریب سایر عوامل و جنبه باشد. در غیرمی

 

 پذیری گردشگری و ورزشیها در ظرفیتشاخص

آورند. جهت ( فراهم می1STCC) "ظرفیت تحمل گردشگری و ورزشی"های مهمی را برای تعریف و کاربرد ها فرصتشاخص

رتبط های مها و شاخصتحمل )پذیرش( منطقی و کاربردی هر منطقه، ارزیابی و تلفیق تمامی ظرفیتدستیابی به ظرفیت 

د به توانامری کاماًل ضروری بوده و اساساً مدیریت پایدار و پویای منابع گردشگری با در نظر گرفتن تمامی این عوامل، می

 (. 2611اران، و همک 2عنوان معیاری برای سنجش ظرفیت تحمل محسوب شود )جیمز

. باشدهای تحت مطالعه میها نیازمند به کارگیری آنها در جهت اهداف تعیین شده و حساسیت مکانکاربرد برآورد شاخص

در این زمینه سه نوع شاخص در ترکیبات ظرفیت گردشگرپذیری و ورزشی پیشنهاد شده است که با توجه به نوع مکان و 

  باشد:ها متفاوت میاهمیت هر یک از شاخص اهداف گردشگریی و ورزشی، اولویت و

 اکولوژیکی  –های فیزیکی شاخص .1

 جمعیتی  –های اجتماعی شاخص .2

 (.2663، 4سیاسی )کوکوسیس و ماکسا –های اقتصادی شاخص .4

های گردشگری و ها شرایط را برای حفاظت و ارتقای وضعیت سیستم در جهت پایداری در مکاندر واقع، این شاخص   

های های ورزش پایدار و نیز شاخصهای توسعه پایدار، شاخص، شمای رابطه بین شاخص4آورند. شکل ورزشی فراهم می

از شکل قابل استنباط است، هر سه نوع شاخص رابطه دهد. همانطور که ظرفیت تحمل گردشگری و ورزشی را نشان می

متقابل و تنگاتنگی با هم دارند و در عین حال که باید به ارتباط بین آنها توجه شود، به طور مداوم در هر مرحله مورد ارزیابی 

 (. 2616لل متحد، ریزی و توسعه پایدار قرار گیرند )برنامه عمران و توسعه سازمان مو بازنگری در جهت نیل به برنامه

 

 

 

 

 
 

 
 گانه پایداری، ظرفیت تحمل، و گردشگری و ورزش های سه. ارتباط میان شاخص9شکل 

 (2012و برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد،  2004)اقتباس از کوکوسیس و ماکسا، 

                                                           
1 Sport and recreational carrying capacity 
2 James 
3 Coccossis & Maxa 

 هایشاخص
 STCC 

 های ورزش پایدارشاخص های توسعه پایدارشاخص

 ارزیابی برنامه به سمت توسعه گردشگری و ورزش پایدار

 بازنگری محیطی و تمامی اصالحات در زمینه پایداری
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وانند تاکولوژیکی(؛ عبارت است از حداکثر تعداد از افراد جمعیتی خاص که می –ظرفیت تحمل زیست محیطی )فیزیکی 

ار وارد های پشتیبان حیات آن تخریبی پایدتوسط یک زیستگاه پشتیبانی شوند، بدون آنکه به پایداری و عملکرد سیستم

بومیان ساکن در منطقه و رضایتمندی (. در ظرفیت تحمل اجتماعی، بردباری و ازدحام از دیدگاه 2..1، 1سازند )میداوز

های اقتصادی است که (. ظرفیت تحمل اقتصادی، سطحی از فعالیت2664و همکاران،  2شود )الوسونکاربران برآورده می

باید با های گردشگری نگیرد. به این معنی که فعالیتهای اقتصادی کلیدی محلی صورت میبدون آسیب رساندن به فعالیت

 (.2666، 4اقتصادی تداخل داشته باشد و یا موجب کاهش درآمد مرم محلی شود )انگی هایدیگر بخش

 :پژوهش روش 

ای و برداشت میدانی بوده است. از آنجا که هیچ ها از نوع کتابخانهباشد. روش گردآوری دادهاین تحقیق از نوع کاربردی می

کوهپیمایی و تردد کاربران )شامل ابعاد، مساحت و محدوده( گونه اطالعات دقیق و قابل اتکایی در مورد جزییات مسیرهای 

در منطقه دربند ثبت نگردیده است، در گام نخست، اقدام به تعیین محدوده قابل استفاده گردید. بدین منظور، از طریق ثبت 

منطقه استخراج گردید و سپس نقاط زمینی برداشت شده برای تولید نقشه و تعیین مساحت سایت ( مرز 3GPSنقاط زمینی )

 446گردید و نقشه سایت گردشگری و ورزشی تهیه شد. وسعت منطقه  1GISافزار سیستم اطالعات جغرافیایی وارد نرم

های گردشگری و ایی که امکان فعالیته(. ولیکن از طریق تهیه نقشه کاربری اراضی صرفًا بخش3باشد )شکل هکتار می

باشد. بدیهی است درصد محدوده اولیه می 11باشد به عنوان سایت مطالعاتی انتخاب گردید که شامل ورزشی فراهم می

های تجاری و خدماتی بوده و یا در برگیرنده فضاهای سبز و باغ هایی از منطقه مطالعاتی به عنوان بافت مسکونی،بخش

 هکتار از محدوده به عنوان سایت مطالعاتی انتخاب گردید.  161پس از غربالگری صورت گرفته،  در نهایت، خصوصی است.
 

                                                           
1 .Meadows 
2 .Lawson 
3 .Nghi 
4 .Geographic Position System 
5 .Geographic Information System 
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 ای منطقه مورد مطالعه و نقاط ابتدایی و انتهایی سایت . تصویر ماهواره4شکل 
 (GPSمنبع: نگارندگان ثبت شده با )

 

برداری عمومی از سایت که شامل عوامل فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در گام بعدی، عوامل موثر در بهره

 باشد؛ از طریق بررسی سوابق و مبانی نظری بازشناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. می

مل محدودیت منطقه برای گردشگری و ورزش در نظر گرفته پارامتر وابسته به آنها، به عنوان عوا 11عامل و  1در این تحقیق، 

 دهد. ها را نشان میاین عوامل و شاخص 1شدند. جدول 
 

 های محدودکننده جغرافیایی و اکولوژیکی در منطقه کوهستانی دربند. عوامل و شاخص1جدول 

 توضیحات شاخص عامل ردیف

 اقلیمی 1

 روز بوده است.  28تعداد روزهای برفی در سال در منطقه مطالعاتی  روزهای برفی

 روز توام با یخبندان ثبت شده است.  32ساله اخیر تهران،  41های آماری براساس داده روزهای یخبندان

 گرمای هوا

درجه سانتیگراد بوده است، پس تنش  46باتوجه به آنکه حداکثر دمای ثبت شده منطقه، برابر با 

روز با درجه  26های هواشناسی، تعداد تواند مشاهده شود. از سوی دیگر با توجه به دادهحرارتی می

 درجه سانتیگراد( ثبت شده است.   41حرارات باال )بیش از 

 سرما
درجه سانتیگراد است که برای سیستم بدن انسان آزاردهنده و  3منظور از سرما، برودت زیر 

 روز در سال ثبت گردیده است.  38های آماری، تعداد رسان خواهد بود. با توجه به دادهآسیب

وزش باد شدید توام با 

 گرد و خاک
 مورد بوده است.  11طبق آمار ایستگاه سینوپتیک تهران، تعداد این روزها 

 روز ثبت شده است. 16آسا تعداد روزهای بارندگی شدید و سیل بارندگی شدید

 شیب 2

 مترمربع )قابل قبول برای ورزش و گردشگری( 241666درصد منطقه معدل با  13 21-6٪

 مترمربع )قابل قبول برای ورزش و گردشگری( 436166درصد منطقه معادل با  21 16-21٪

 مترمربع )غیرقابل قبول برای گردشگری و ورزش آماتور( 1662166درصد منطقه معادل با  61 ≥ 16
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 عرض معابر ایمنی 4
سانتیمتر است که برای  66مترمربع( عرض معابر کمتر از  821666درصد مسیر )معادل با  16در 

 حرکت کاربران بسیار خطرناک است. 

  خاک )بستر( 3
 مترمربع( خاک مستعد فرسایش است  6666..درصد منطقه )معادل با  66در بیش از  پذیری خاکفرسایش

 مترمربع( 331166منطقه بستر ناپایدار و سست است )معادل با درصد  26در حدود  سست بودن بستر

 تراکم پوشش گیاهی تنوع زیستی 1
مترمربع( دارای پوشش گیاهی ارزشمند و قابل  142666درصد منطقه )معادل با  8در حدود 

 حفاظت است.
 باشند. های مشترک میدارای بخش 

 ؛ نگارنده براساس بازدیدهای میدانی14.2جلوه و مدقالچی،برق؛ 14.6پور و همکاران، ؛ بهمن14.6شناسی دانشگاه تهران، منبع: مرکز خاک

 

 شوند.  های برد، به طور جداگانه تشریح میدر ادامه، روش برآورد هر یک از ظرفیت

 
 

 1برآورد ظرفیت تحمل فیزیکی یا بالقوه: 

ته توانند حضور فیزیکی داشظرفیت تحمل فیزیکی، عبارت است از حداکثر تعداد کاربرانی که در یک مکان و زمان معین می

ریزی قرار گیرد؛ بلکه ظرفیت محیط فیزیکی منطقه را بدون در نظر تواند اساس برنامهباشند. این ظرفیت به هیچ عنوان نمی

 های مناسب گردشگریتوانند براساس فرمول زیر برای عرصهدهد. این تعداد میمی داشتن عوامل و عناصر محدود کننده نشان

 (. 2663محاسبه شوند )کوکوسیس و ماکسا، 

(1                 )× Rf  PCC = A ×  (v
a⁄ ) 

A :با استفاده از برداشت میدانی مساحت پهنه( های مستعد ورزش و گردشگریGPS  .)مشخص گردید 

:(v
a⁄ معادل یک نفر بازدیدکننده یا ورزشکار و  vنسبت تعداد کاربر )ورزشکار / بازدیدکننده( مجاز در واحد سطح است.  (

a کی و یا های فیزیجا شده و تداخلی با سایر پدیدهمقدار فضایی که هر بازدیدکننده نیاز دارد تا به راحتی بتواند در آن جابه

شود. در افراد نداشته باشد. این مقدار با توجه به خصوصیات منطقه و با نظر کارشناسی مبتنی بر اجماع در نظر گرفته می

مترمربع در نظر  16ای افراد معمولی در یک فعالیت گردشگری مساحتی افقی به اندازه ( بر1481تحقیق نهرلی و رضایی )

های شهری مترمربع و برای بوستان 166های فراوان آن منطقه، گرفته شد. در محدوده سد لتیان و به دلیل حساسیت

زیستی اهمیت زیادی دارد، به  مترمربع و همچنین؛ برای یک منطقه حفاظت شده که تنوع 16( 14.2)پوریزدی و ملکیان، 

مترمربع در نظر گرفته شد. اما برای پهنه گردشگری متمرکز که ارزش حفاظتی آن نسبت به پهنه گردشگری  6ازای هر نفر 

شود )شیخ و همکاران، مترمربع در نظر گرفته می 1گسترده کمتر است و قابلیت پذیرش بازدیدکنندگان بیشتری را دارد، 

باشد، به منظور رعایت حریم و که محدوده مورد مطالعه در برگیرنده هر دو نوع تفرج متمرکز و گسترده می (. از آنجا14.2

 مترمربع در نظر گرفته شد.  16ایمنی بیشتر، 

Rf: این زمان در مطالعات مشابه از  باشد.نسبت مدت زمان قابل استفاده بودن منطقه به میانگین طول زمان یک بازدید می

با توجه به سوابق و پیشینه موجود و نیز اخذ نظر کاربران و جامعه محلی، زمان قابل ساعت در نظر گرفته شده است.  18تا  6

                                                           
1 Physical carrying capacity (PCC) 
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زاده کوچصفهانی و همکاران، ساعت در نظر گرفته شد که این زمان برای پارک ملی بوجاق )قاسم 23استفاده بودن سایت، 

ساعت در نظر گرفته شده بود. این زمان برای گردشگری  12( .148ن، ( و منطقه حفاظت شده گنو )پرورش و همکارا14.1

میانگین ساعت محسوب گردیده بود.  23( 14.4های شهری )ملکیان و پوریزدی، ساعت و برای بوستان 13اطراف سد لتیان 

 ساعت در نظر گرفته شد. 6طول زمان بازدید نیز برابر با 

 مترمربع در نظر گرفته شد.  16در تحقیق حاضر، این میزان برابر با 

 
 

 1برآورد ظرفیت تحمل واقعی : 

( که ناشی از Cfعبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان گردشگری که با توجه به عوامل محدود کننده )

باشد، مجازند تا از آن مکان بازدید به عمل آورند یا در شرایط ویژه آن مکان و تاثیر این عوامل بر ظرفیت تحمل فیزیکی می

 آید: که این تعداد براساس فرمول زیر به دست می(. 6..1و همکاران،  2بازبی)آن فعالیت کنند 
 

(2                   )𝑅𝐶𝐶 = 𝑃𝐶𝐶 ×
100−𝐶𝑓1

100
×

100−𝐶𝑓2

100
 ×

100−𝐶𝑓3

100
   

 

Cfباشد. این عوامل محدود کننده با در : فاکتورهای تصحیح کننده یا عوامل محدود کننده ناشی از شرایط ویژه آن مکان می

ننده کشوند. هر عامل محدود آیند و به درصد بیان مینظر گرفتن شرایط و متغیرهای جغرافیایی و اکولوژیکی به دست می

 (: 2664؛ دیوآرت و همکاران، 6..1شود )بازبی و همکاران، از فرمول زیر محاسبه می

(4            )100 × 𝐶𝑓 =
𝑀1

𝑀2
 

 

M1: اندازه( یک متغیر( میزان محدودی از بزرگی                        M2: یک متغیر )کل بزرگی )اندازه 
 

آنها، به عنوان عوامل محدودیت منطقه برای گردشگری و ورزش در نظر  شاخص وابسته به 11عامل و  1در این تحقیق، 

پور و همکاران، ؛ بهمن2611؛ سایان و آتیک، 2616؛ سازمان جهانی گردشگری، 2616)برنامه عمران ملل متحد،  گرفته شدند

 (.1481؛ نهرلی و رضایی، 1488؛ صنایع گلدوز و مخدوم، .148؛ اردکانی و همکاران، 14.6

 
 

 9برآورد ظرفیت تحمل موثر : 

کنندگان در یک مکان که مدیریت موجود، توانمندی اداره آن را به صووورت ظرفیت تحمل موثر یا مجاز، به حداکثر تعداد مراجعه

ندی یدار دارد، اشووواره دارد. در برآورد کمی این توانم که میپا ند  لت دار خا های فراوانی د ها و مشووویتوان از خطها، متغیر

                                                           
1 Real Carrying Capacity (RCC) 
2 Busby 
3 Effective Carrying Capacity (ECC) 
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ها، قوانین و مقررات، تسهیالت زیربنایی و تجهیزات، نیروی انسانی مورد نیاز، منابع مالی و غیره نام برد. این تعداد گذاریسیاست

 آید:براساس فرمول زیر به دست می

 (3                          )𝐸𝐶𝐶 = 𝑅𝐶𝐶 ×
100−𝐹𝑀

100
 

 

FM :که مدیریت یک منطقه برای رسیدن به اهداف و عملکردهای مورد شامل مجموعه شرایطی است  یا ضریب تعدیل مدیریت؛

در هر حال باید توجه داشوووت که ظرفیت تحمل موثر هیچگاه از ظرفیت تحمل واقعی  (.6..1نظر، نیاز دارد )بازبی و همکاران، 

مل واقعی و نه باالتر از آن تواند موجب اسوووتفاده از یک پهنه تا حد ظرفیت تحهای مدیریتی میرود و وجود توانمندیفراتر نمی

( به دست Amc( و ظرفیت مدیریت واقعی یا موجود )Imcآل )ضرب ظرفیت مدیریت ایدهضریب تعدیل مدیریت، از حاصل شود.

 (.2664آید )دیوآرت و همکاران، می

(1                           )× 100 𝐹𝑀 =
𝐼𝑚𝑐−𝐴𝑚𝑐

𝐼𝑚𝑐
 

 

 

Imc :برای مدیریت پایدار گردشگری و ورزش آلتعداد امکانات ایده        Amc :تعداد امکانات موجود  
 

 

های مدیریتی مانند: طراحی و بهسازی مسیر دسترسی، برای محاسبه ظرفیت تحمل موثر در سایت مورد مطالعه، از شاخص

یت، ی، بهداشت و نظافت، امنامکانات و تسهیالت )پارکینگ، کمپینگ، فروشگاه مواد غذایی، سرویس بهداشتی، آب آشامیدن

آبادی و ، آرامش و سکوت محلی استفاده شده است )طاهری حسیندهی، نظارت بر عملکرد(سیستم امدادرسانی، خدمات

 (. 14.8همکاران، 

 

به منظور کسب اطالعات موثق و دقیق در مورد توانمندی مدیریت سایت مورد مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته )طیفی 

اند )اعم از کوهپیمایان و گردشگران( قرار داده اختیار کاربرانی که سابقه استفاده متعدد و ممتد از منطقه را داشته لیکرت( در

چنانچه حجم جامعه نامعلوم های مدیریتی است. الذکر از نظر کاربران نمود واقعی توانمندیچرا که مطلوبیت موارد فوقشد. 

 شود:میاز فرمول زیر استفاده برای تعیین حجم نمونه،  نامشخص باشد،باشد و واریانس نمونه اولیه نیز 

 
 

 

 

 نفر تعیین گردید:  483به شکل زیر /+ حجم نمونه -%1ی خطای و حاشیه 6.1، انحراف استاندارد %1.با اطمینان 
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 دهد. فلوچارت تحقیق را نشان می 1گیری، انتخابی هدفمند بوده است. شکل روش نمونه

 

 

 

 

 

 

 
 

 . فلوچارت تحقیق9شکل 

 های پژوهش:یافته

توان ظرفیت تحمل با توجه به مساحت سایت مورد مطالعه، مقدار فضای هر بازدید و مدت زمان قابل استفاده بودن، می

 (. 2فیزیکی سایت را محاسبه کرد )جدول 
 

 

 نگارنده(. محاسبه ظرفیت تحمل فیزیکی )منبع: 2جدول 

 منطقه
مساحت 

 )مترمربع(

مقدار فضای 

هر بازدید 

(V/a) 

مدت زمان قابل 

استفاده بودن 

 )ساعت(

میانگین طول 

زمان استفاده 

 )ساعت(

میزان دوره 

استفاده روزانه 

(Rf) 

ظرفیت تحمل 

 (PCCفیزیکی )

 )نفر در روز(

 666666 3 3 16 6.1 1616666 دربند

 

 

خاک، ایمنی و تنوع  عامل محدود کننده )اقلیمی، شیب، 1برای محاسبه ظرفیت تحمل واقعی در سایت مورد مطالعه، از 

های اخذ شده از سازمان هواشناسی ( استفاده شد. با توجه به داده1شاخص مربوطه به آنها )درج شده در جدول  11و زیستی( 

وزش باد توام با  منطقه، شاخص محدودیت روزهای برفی و یخبندان، گرما و سرمای شدید،کشور در مورد وضعیت اقلیمی 

 گرد و خاک و بارندگی شدید به صورت زیر به دست آمد:
 

 166× 

تعداد روزهای بارندگی شدید + تعداد روزهای وزش با توام با گردوخاک شدید + تعداد روزهای 

𝑓1∁ روزهای سرمای شدید + تعداد روزهای گرمای شدیدبرفی + تعداد روزهای یخبندان + تعداد  = 
 کل روزهای سال

 

  38.21٪ = 166 × 
26  +38  +32  +28  +11  +16 

∁𝑓1 = 
461 

 

 معابر، فرسایش، سستی بستر و پوشش گیاهی نیز به دست آمد: های محدودیت مربوط به شیب،در ادامه، شاخص
 

تعیین دقیق محدوده 

مطالعاتی از طریق 

برداشت میدانی و ثبت 

 نقاط زمینی

برآورد ظرفیت تحمل 

فیزیکی یا بالقوه؛ 

جهت تعیین مساحت 

های مستعد پهنه

 ورزشی و گردشگری

برآورد ظرفیت تحمل 

واقعی؛ جهت تعیین 

های عوامل و شاخص

 محدود کننده منطقه

برآورد ظرفیت تحمل 

تعیین موثر؛ جهت 

های مدیریتی شاخص

منطقه با رویکرد 

 پایداری

 

 بندی نهاییجمع
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166 × 

مساحت معابر ناایمن + مساحت مناطق مستعد فرسایش + مساحت مناطق دارای بستر سست + 

𝑓2∁ های باال شیب = 
 کل مساحت منطقه

 

  68.3٪ = 166 × 

6.42 ( ×82166  +1662166  +436166  +241666  +..6666  +331166  +

142666) ∁𝑓2 = 
1616666 

 

های مشترک که دارای همپوشانی درصد(، الزم است تا پهنه 68باشند )از آنجا بخش زیادی از مناطق فاقد امتیاز مشترک می

گذاری شده و تنها یکبار در محاسبات آورده شوند. پس از محاسبه ضرایب محدودیتی، ظرفیت تحمل واقعی هستند، رویهم

 سایت مطالعاتی به دست آمد: 
 

𝑅𝐶𝐶 = 666666 ×
166 − 38.21

166
×

166 − 68.3

166
   

 

66686 = 𝑅𝐶𝐶 

 

 ارایه شده است.  4خالصه محاسبات مربوط به ظرفیت تحمل واقعی در جدول شماره 
 

 نگارنده(. محاسبه ظرفیت تحمل واقعی )منبع: 9جدول 

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

 66686 68.3 38.21 دربند

 

های مدیریتی مانند: طراحی و بهسازی مسیر دسترسی، برای محاسبه ظرفیت تحمل موثر در سایت مورد مطالعه، از شاخص

های ورزشی، تنوع امکانات و تسهیالت )پارکینگ، کمپینگ، تنوع کاربریکسب و کار محلی،  سکوت و ارامش محلی،

شتی، آب آشامیدنی، بهداشت و نظافت، امنیت، سیستم های گردشگریی، فروشگاه مواد غذایی، سرویس بهداکاربری

های مدیریتی، از استفاده شده است. برای به دست آوردن درصد توانمندی دهی، نظارت بر عملکرد(امدادرسانی، خدمات

پس س های وزنی( که برای هر یک از عناصر منطقه دربند محاسبه گردید، میانگین گرفته شد وهای میانگین )میانگیننمره

اسبه های مدیریتی محبرای تبدیل به درصد، از تناسب استفاده گردید. در نهایت از طریق ضرب برد واقعی در درصد توانمندی

 شده، ظرفیت تحمل موثر به دست آمد. 
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 (نگارنده)منبع: ها از دیدگاه کاربران های مدیریتی منطقه دربند براساس درصد فراوانی شاخص. بررسی وضعیت توانمندی4جدول 

 های مورد بررسیشاخص

 هاطیف پاسخ

خیلی کم  نمره میانگین

(1) 

 کم 

(2) 
 (9متوسط )

 زیاد 

(4) 

خیلی زیاد 

(9) 

 2.32 46 31 81 116 112 طراحی و بهسازی مسیر دسترسی

 4..1 . 26 61 112 168 پارکینگ

 4.41 86 166 168 36 33 کمپینگ

 2.86 11 66 ..1 14 36 های ورزشیتنوع کاربری

 4.1 32 166 146 66 48 های گردشگریتنوع کاربری

 .4.4 3. 8. 8. 12 32 فروشگاه مواد غذایی

 .2.1 24 61 86 6. 164 سرویس بهداشتی

 3.63 186 2. 11 41 11 آب آشامیدنی

 2.6 12 63 66 163 88 بهداشت و نظافت

 4.64 121 168 86 33 41 امنیت

 2.12 6 68 14 .. 118 سیستم امدادرسانی

 2.84 31 1. 84 88 66 دهیخدمات

 2.16 21 31 66 122 136 نظارت بر عملکرد

 4.4 84 1. 162 61 .4 سکوت و آرامش محلی

 2.14 11 .1 116 114 6. کسب و کار محلی 

 2882  میانگین

 

دهد. بر این اساس، بیشترین امتیاز کسب شده های توانمندی مدیریتی را نشان میای شاخص، نمودار مقایسه6شکل شماره 

 باشد. می 4..1با « پارکینگ»و کمترین امتیاز کسب شده متعلق به شاخص  3.3با « آب آشامیدنی»متعلق به شاخص 
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 توانمندی مدیریت منطقه دربند از دیدگاه کاربران و جامعه محلیهای ای امتیاز شاخص. نمودار مقایسه2شکل 

 

 

کسب  1را از نمره  2.86نشان داده شده است، سایت مطالعاتی براساس آرای کاربران و جامعه محلی  3همانطور که در جدول 

 های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مورد نظر است. از حداقل توانمندی ٪16.2کرده است. بنابراین؛ منطقه برخوردار از 

 

 در نهایت، ظرفیت تحمل موثر سایت مطالعاتی )برحسب نفر در روز( به صورت زیر محاسبه گردید: 
 

362.1  =6.16  ×66686  =ECC 

 

ستانی و گردشگری دربند برآورد شده است ، مقایسه ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر که برای منطقه کوه1جدول شماره 

 دهد. را نشان می
 

 نگارنده()منبع: . مقایسه ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر در منطقه کوهستانی دربند 9جدول 

 ظرفیت تحمل فیزیکی مساحت )مترمربع( سایت

 )نفر در روز(

 ظرفیت تحمل واقعی 

 )نفر در روز(

 ظرفیت تحمل موثر 

 )نفر در روز(

 362.1 66686 666666 1616666 دربند

 

 

 

3.39

4.4

2.7

2.53

3.1

1.93

3.63

2.59

2.42

2.87

2.16

2.83

3.3

3.35

2.12

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

فروشگاه مواد غذایی
آب آشامیدنی

بهداشت و نظافت
2.14کسب 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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 :گیریو نتیجهبحث 

رسانی به مناطق طبیعی و گردشگریی باید تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. های انسانی به عنوان عاملی عمده در آسیباستفاده 

ای تحمل به عنوان یکی از اجز تواند به عنوان اقدامی موثر تلقی شود. بنابراین؛ ظرفیتدر این زمینه برآورد ظرفیت تحمل می

  تواند ابزار قابل اتکایی برای مدیران باشد.های گردشگریی و ورزشی میهر طرح مدیریت در مکان

نظر به آنکه منطقه کوهستانی و گردشگریگاهی دربند تهران از دیرباز به عنوان میعادگاه ورزشکاران و عالقمندان مطرح بوده     

باشد، در این مقاله، تالش ال و به ویژه روزهای تعطیل، پذیرای حجم قابل توجهی از کاربران میاست و در تمام روزهای س

گردید با تعیین سه نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر برای منطقه گردشگریگاهی و کوهستانی دربند واقع در شمال 

و طراحان  ریزانزی در راستای توسعه پایدار، در اختیار برنامهریگیری و برنامهشهر تهران، مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم

ی روی و کوهپیمایتر از مسیر پیادهای وسیعاین گونه فضاها قرار گیرد. نکته حایز اهمیت آن است که در این تحقیق، محدوده

ی و ورزشی های گردشگریکاربری فعلی به عنوان سایت مطالعاتی انتخاب گردیده است، چرا که این منطقه پتانسیل باالیی برای

های حفاظتی در محاسبه ظرفیت تحمل این منطقه مورد تاکید بوده است. به همین دلیل، دارد. اهداف مدیریتی و اولویت

 های اکولوژیکی در ضرایب مربوطه انعکاس داشته است.  حساسیت

نفر در روز برآورد گردید. پنج عامل محدود کننده و یازده شاخص  666666ظرفیت تحمل فیزیکی سایت مطالعاتی     

نفر  66686زیرمجموعه به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت تحمل واقعی سایت مطالعاتی استفاده شد که نتیجه حاصل برابر با 

ستفاده های مدیریتی اانمندیدر روز بوده است. به منظور محاسبه ظرفیت تحمل موثر نیز پارامترهای مدیریتی با هدف تعیین تو

« پارکینگ»( و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر 3.3« )آب آشامیدنی»شدند. در این میان، بیشترین امتیاز متعلق به پارامتر 

 نفر در روز تعیین گردید.  362.1( بوده است. بر این اساس، ظرفیت تحمل موثر برای سایت مطالعاتی 4..1)

های کی به دست آمده در این تحقیق، بسیار بیشتر از ظرفیت تحمل واقعی بوده است که این با یافتهظرفیت تحمل فیزی    

(، 1486(، فرهودی و شورچه )1488فرد )(، شعبانی.148(، پرورش و همکاران )14.1زاده کوچصفهانی و همکاران )قاسم

( 14.2(، شیخ و همکاران )14.1ه و همکاران )(، صادقی چهارد14.4(، ملکیان و پوریزدی )1486طبیبیان و همکاران )

گردد. مطابقت دارد. دلیل بزرگ بودن عدد مربوط به برد فیزیکی منطقه، به تعریف ارایه شده از ظرفیت تحمل فیزیکی بر می

آنها  شچرا که بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی یک عرصه صرفًا تعداد افرادی را که منطقه به صورت فیزیکی قادر به پذیر

محیط زیستی،  –(. بنابراین؛ زمانی که سایر ضرایب اکولوژیکی .148دهد )اردکانی و همکاران، باشد، مورد توجه قرار میمی

ضوع گردند. موتر میتر و به عبارتی به اصول توسعه پایدار نزدیکشوند، اعداد واقعیفرهنگی و اقتصادی اعمال می –اجتماعی 

 قرار گیرد، ظرفیت تحمل موثر است.  مهمی که باید مورد توجه

های تای را برای فعالیبه طور کلی، منطقه کوهستانی و گردشگری دربند تهران، قابلیت پذیرش تعداد کاربران قابل مالحظه

 های ورزشیگردشگری و ورزشی دارد. از سوی دیگر، این منطقه دارای فضاهای بکر و مناسبی برای طراحی و استقرار کاربری

وجه به سازد، عدم تهای محیط زیستی و ایمنی نیز مدنظر قرار گیرند. خاطر نشان میباشد. ولیکن باید اولویتگردشگری میو 

های محیط زیستی، پایین ظرفیت تحمل در تعیین تعداد ورود کاربر مجاز به منطقه و ورود افراد بیش از توان منطقه، آسیب
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ساخت به دنبال خواهد داشت. های طبیعی و انسانایر مسایل را برای منابع و جاذبهآمدن کیفیت خدمات و امکانت رفاهی و س

برداری های موجود، تضمین بهرهریزی را به نحوی انجام دهد تا عالوه بر استفاده از کاربریبنابراین؛ مدیریت منطقه باید برنامه

 پایدار نیز ایجاد شود.  

 

 :تشکر و قدردانی

ان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل بدین وسیله، نویسندگ

 آورند.می
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 :منابع

، 2های اکوتوریسمی، آمایش سرزمین ، کنترل و مدیریت اثرات بازدیدکننده در مکان(.148)عرفانی. محمد، و  کار. افشیناردکانی. طاهر، دانه
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Abstract: 

The purpose of this study is to determine the capacity of sportswear for mountain tourism. In this regard, by 

identifying three types of physical, real, and effective bearing capacity, efforts have been made to planners and 

designers of such spaces to provide a very reliable basis for decision making and planning for sustainable 

development. Initially, by using the registration of ground points and preparing land use map using the GIS 

tool, 165 hectares of the area were selected as useful and usable areas. In the next step, the required parameters 

were extracted and calculated by examining the records, obtaining the users' votes and the theoretical 

foundations of the research. Five limiting factors and eleven subsample parameters were used as the coefficient 

for calculating the actual bearing capacity of the study site. In order to rank the site management capability 

parameters, a researcher-made questionnaire (Likert spectrum) was provided to users with a history of 384 

people. Meanwhile, the highest percentage of the drinking water parameter (4.4) and the lowest point belonged 

to the parking parameter (1.93). Finally, the physical, real and effective bearing capacity of the study site was 

estimated (660000, 70686 and 40291) per day. 
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