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Aims & Backgrounds Today, the concept of capacity utilizing the maximum number of users who use a 
natural or recreational area at a given time without changing disturbance in the environment is widely 
used in urban management and planning. The purpose of this study is to determine the recreational 
range and tourism capacity in Mashhad area. 
Methodology The research is of a practical nature and data is collected through library and field 
studies. Initially, 7475 hectares of the area were selected as useful and usable areas for users through the 
registration of ground points and the preparation of a land use map using the GIS tool. In the next step, 
through computational formulas, three types of physical, actual and effective physical capacity were 
estimated. Five limiting factors were used as coefficients in calculating the actual carrying capacity of the 
study site and to calculate the effective carrying capacity, managerial parameters were used. researcher-
made questionnaire (Likert spectrum) was also provided to users with a record (384 people) in order to 
score the site management capability parameters.
Findings Among the managerial factors, the highest points belonged to grocery stores (4.8) and the 
lowest points belonged to the regional relief system (1.2). Finally, the carrying capacity of physical, actual, 
and effective related to the study area was estimated to be 89700000, 1829880, and 969836, person per 
day respectively which shows a physical carrying capacity was much more than actual carrying capacity.
Conclusion In general, the area accepts a significant number of users for recreational and sports 
activities. On the other hand, the area has considerable spaces suitable for the design and deployment 
of sports and leisure facilities. However, environmental and safety priorities must also be taken into 
account.
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 چکيده

امروزه مفهوم ظرفیت برد که بیانگر حداکثر تعداد کاربرانی است  ها:اهداف و زمینه

که از یک منطقه طبیعی یا تفرجی در یک زمان معین بدون ایجاد تغییر و آشفتگی 

ای ریزی شهری کاربرد گستردهدر مدیریت و برنامهکنند، در محیط، استفاده می

دارد. هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت برد تفرجی و گردشگری در محدوده 

 . بودپیراشهری مشهد 
با استفاده از ثبت نقاط زمینی و تهیه نقشه  پژوهش توصيفیاین  شناسی:روش

هکتار از منطقه به عنوان  ۷۴۷۵ انجام شد و GISکاربری اراضی با استفاده از ابزار 

های مفید و قابل استفاده برای کاربران انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق عرصه

های محاسباتی، اقدام به برآورد سه نوع ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر فرمول

عامل  ۵گردید. برای محاسبه ظرفیت برد واقعی در سایت مورد مطالعه، از برآورد 

ودکننده و برای محاسبه ظرفیت برد موثر از پارامترهای مدیریتی استفاده شد. محد

حقق نامه مبه منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسش

 نفر) قرار داده شد. ۳۸۴ساخته (طیفی لیکرت) در اختیار کاربران باسابقه (
های مواد یاز متعلق به فروشگاهدر میان عوامل مدیریتی، بیشترین امت ها:یافته

) بود. ۱٫۲) و کمترین امتیاز متعلق به سیستم امدادرسانی منطقه (۴٫۸غذایی (

، ۸۹۷۰۰۰۰۰ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب 

نفر در روز برآورد گردید که ظرفیت برد فیزیکی بسیار بیشتر  ۹۶۹۸۳۶و  ۱۸۲۹۸۸۰

 .بود از ظرفیت برد واقعی
ای را برای منطقه قابلیت پذیرش تعداد کاربران قابل مالحظهگیری: نتیجه

های تفرجی و ورزشی دارد. از سوی دیگر، این منطقه دارای فضاهای بکر فعالیت

اید . ولیکن باستهای ورزشی و تفرجی و مناسبی برای طراحی و استقرار کاربری

 قرار گیرند.زیستی و ایمنی نیز مدنظر های محیطاولویت

، شهری، شهر مشهد ریزیهای طبیعی، برنامهظرفیت برد گردشگری، پهنه :هاکلیدواژه

 توسعه پایدار
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 مقدمه

های اخیر موجب افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سال

افزایش تقاضا برای استفاده تفرجی و گردشگری از فضاهای طبیعی 

شود. کمبود فضاهای باز و طبیعی در شهرها از یک سو، نیاز و می

های تفرجی از سوی دیگر، سبب گردیده عالقمندی افراد به فعالیت

ی های شهر یمانده در اکوسیستمهای طبیعی باقاست تا اندک لکه

پذیرای حجم زیادی از کاربران (به ویژه در روزهای آخر هفته) گردد. 

ید تواند تهدهای تفرجی، میشناختی گسترش فعالیتاز لحاظ بوم

های طبیعی به بهای کسب فواید اقتصادی و کننده اکوسیستم

 و پذیربودنمدت باشد. بنابراین، نظر به آسیباجتماعی کوتاه

حساسیت نسبتاً باالی مناطق طبیعی که به عنوان مواهب خدادادی، 

 تنشمحصول مستقیم طبیعت و کارکردهای آن هستند و به دلیل دا

شناختی از تقاضای بیشتری نیز جهت های زیباییمناظر و ارزش

گذران اوقات فراغت برخوردارند؛ بررسی و تعیین ظرفیت برد 

وان تکند. این گونه مناطق را نمیتفرجگاهی اهمیت خاصی پیدا می

همانند کاالیی فرض نمود که بتوان مدت زمانی خاص را برای 

استفاده مفید آن در نظر گرفت. این منابع باارزش در صورت تخریب 

 گسترده، قابل بازسازی نخواهند بود. 

ریزان بر آن شدند تا با با پیدایش مفاهیم توسعه پایدار، برنامه

های گوناگون نسبت به تعیین حدود و ثغور استفاده از روش

 ها بیانها اقدام کنند. معموالً پایداری با مفهوم محدودیتفعالیت

هایی که با ها است، کنترلها به معنای کنترلشود. محدودیتمی

 & Sanaye Golduz]شوند های ظرفیت برد سنجیده میشاخص
Makhdum, 2009: 33].  مطلوب بین بنابراین، برقراری توازن

قابلیت تفرجگاهی یک منبع و میزان استفاده مراجعین از آنها امری 

ها را های سیستمی تفرجگاهریزیبسیار مهم بوده و اساس برنامه

 Meshkini et]دهد های انسانی تشکیل میبرای توسعه فعالیت
al, 2013: 78]. 

تعیین ظرفیت برد تفرجی و گردشگری مناطق طبیعی پیراشهری در 

کالنشهر مشهد است تا تضمینی برای استفاده پایدار کاربران و 

بازدیدکنندگان باشد، به نحوی که حضور و فعالیت کاربران در منطقه 

های طبیعی و سبب تخریب منابع و آسیب بر اکوسیستم

 . ساخت موجود نگرددانسان

ای به نسبت طوالنی در مدیریت منابع طبیعی دارد، ظرفیت برد سابقه

ها و نواحی تفرجی، برای که در زمینه مدیریت پارک طوریبه 

میالدی استفاده از این مفهوم پیشنهاد  ۱۹۳۰بار در اواسط دهه اولین

سال طول کشید تا به شکل کاربردی در مدیریت  ۶۰شد، اما حدودًا 

زیست مورد استفاده قرار گرفت. ظرفیت برد دارای تعاریف محیط

تعاریف ارایه شده از این مفهوم دارای ؛ ولیکن کلیه استمتفاوتی 

یک نقطه اشتراک "تغییر در نشانه اثر" هستند. به عبارت دیگر، آنچه 

، یک نوع مصالحه استدر برآورد ظرفیت برد حایز اهمیت بیشتری 

سازی جهت نیل به یک حد قابل قبول مابین حداکثرسازی و بهینه

 ,Martire et al]های اثر است ها و شاخصتغییر در آستانه
در یک مفهوم کلی، ظرفیت برد در سطح اکوسیستمی به  .[2015

شود که در آن یک فرآیند یا متغیر عنوان سطح یا حدی تعریف می

ه تواند تغییر یابد بدون آنکمحیطی درون یک اکوسیستم معین می

ساختار و عملکرد آن اکوسیستم از حدود قابل مشخصی فراتر رود 

[Duarte et al, 2003: 124].  مفهوم کاربردی ظرفیت برد که
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توسط سازمان جهانی گردشگری ارایه شده است، عبارت است از 

"حداکثر تعداد جمعیت بازدیدکننده از یک منطقه طبیعی ورزشی و 

-یا تفرجی در یک زمان معین بدون ایجاد تغییر و آشفتگی در محیط
اهش اد کزیست فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بدون ایج

 :UNWTO, 2016]قابل قبول در کیفیت رضایتمندی کاربران"  غیر
کند که با عبور از به عبارتی ظرفیت برد، حدودی را مشخص می .[3

ناپذیر آن، منابع تخریب شده و یا خسارت وارده بر اکوسیستم جبران

ظرفیت پذیرش  .[Hosseinzade & Erfanian, 2015]شود می

ها، چه طبیعی و یا غیرطبیعی، قایل به حد برای تمامی محیط

مشخصی از بارگذاری یا سطح استفاده است. عبور از این سطح و 

های مختلف و یا هایی در مقیاسآستانه، منجر به تخریب و آسیب

باعث کاهش سطح رضایت کاربران و بازدیدکنندگان خواهد شد 

[Brown, 2011]. ریزی در هوم به عنوان ابزاری برای برنامهاین مف

در  .[Santos Lobo, 2013]شود جهت توسعه پایدار شناخته می

توان گفت رابطه بین سطح استفاده و آثار ناشی از سطح مجموع می

ن های گوناگوها، ممکن است به شکلحضور و فعالیت بازدیدکننده

این روابط  چگونگی.[McCool & Lime, 2001] خود را نشان دهد

 نشان داده شده است: ۱در شکل 

 

 
رابطه بین سطح استفاده و اثرات ناشی از میزان حضور و فعالیت کاربر  )۱شکل 

[McCool & Lime, 2001] 

 

، معرف حالتی است که ابتدا آثار با میزان ۱، منحنی ۱ در این شکل

یابند و پس از آن افزایش میزان کم استفاده به شدت افزایش می

، ۲دهد. منحنی استفاده، میزان آثار را با سرعت کمتری افزایش می

رابطه خطی بین سطح استفاده و میزان آثار ناشی از آن را نشان 

افزایش تعداد کاربران، آثار به کندی ، ابتدا با ۳دهد و در منحنی می

توان رابطه یابد. پس همواره نمیو پس از آن به سرعت افزایش می

مشخصی بین تعداد کاربر (بازدیدکننده) و اثرات ناشی از حضور آنها 

 در منطقه تفرجی پیدا کرد. 

برآورد ظرفیت برد به عنوان ریزی و مدیریت سرزمین، در نظام برنامه

شود. نگر و ابزار پشتیبانی از تصمیم به کار گرفته میکل یک رهیافت

ر مشی ضروری دتعیین ظرفیت برد یا پذیرش تفرجی و ورزشی، خط

های محل، ریزی است که معموالً براساس تحلیل ویژگیبرنامه

 پذیرد.توسعه محل و اماکن مورد استفاده کاربران صورت می

ترین راهبردهای توسعه محسوب توسعه پایدار به عنوان یکی از مهم

شود. توسعه پایدار فرآیندی است که تمام ابعاد محیطی، می

محیطی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی، زیست

نخستین تعریف ارایه  .[Borowy, 2014]گیرد انسانی را در بر می

Pلندشده از توسعه پایدار، توسط کمیسیون برانت

 
P)۱۹۸۷ ؛ ارایه شده(

ای چنان توسعهاست. از دیدگاه این کمیسیون، توسعه پایدار آن

زدن به توانایی که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه است

مین نیازهای خود برآورده نماید. برخی أهای آتی در تنسل

نظران اعتقاد دارند که توسعه پایدار به معنای بهبود کیفیت صاحب

ان های پشتیبل اکوسیستمزندگی و زندگی کردن در ظرفیت تحم

توسعه پایدار را  رابرت آلن .[Cook & Esuna, 2014]است 

ای تعریف کرده است که هدف آن ارضای مستمر نیازهای توسعه

ها در جامعه است انسانی و بهسازی کیفیت زندگی انسان

[Altinay, 2005]. 

ریزی های مدیریت و برنامهمشیاصولی که امروزه در تدوین خط

مین نیازها و أحول محور ت خورد، غالباٌ نشهرها به چشم میکال

نفع بشری شامل: شهرنشینان، فعل و های ذیهای گروهخواسته

چه در این میان انفعاالت بازار، سازندگان و دولتمردان است و آن

زیستی و ظرفیت تحمل های محیطشود، آستانهنادیده گرفته می

ل عظیم ورود ماده و انرژی و اکوسیستم بستر در مواجهه با خی

های شهروندان تغییرات کاربری زمین و زایدات حاصل از فعالیت

 است.

حال  در های طبیعی با عملكرد انسان دائماً امروزه، تعادل اکوسیستم

ت های زیس. این تغییرات از طریق ایجاد آلودگیاستتغییر و تحول 

ل آید. حاصجود میرویه از منابع طبیعی به ومحیطی و استفاده بی

این تغییرات، تخریب محیط زیست وبه تبع آن پیدایش انواع 

توسعه  .[Albert et al, 2016]های زیست محیطی است آلودگی

هایی را در مقابله با الگوهای سنتی کالبدی، اجتماعی حلپایدار؛ راه

چون لی همینماید که بتواند از بروز مساو اقتصادی توسعه ارایه می

عدالتی، ها، رواج بینابودی منابع طبیعی، تخریب اکوسیستم

آمدن کیفیت زندگی ینیرویه جمعیت و پاآلودگی، افزایش بی

یری کند. در واقع شرایط جامع پایداری زمانی فراهم ها جلوگانسان

محیطی، اقتصادی، های زیستای از پایداریشود که مجموعهمی

 .[Minister, 2016]  اجتماعی و کالبدی ایجاد شود
از سوی دیگر، توسعه پایدار شهری و تفرج؛ عبارت است از گسترش 

نابع ده از مهای شهرنشینی و تفرجی در یک ناحیه با استفافعالیت

دادن به نیازهای اجتماعی، روانی، ای که ضمن پاسخموجود به گونه

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

زیست، بهداشت محیط و تعادل اقتصادی سالمت محیط فرهنگی،

  ,Sianipar et al]آنان را به طور متوازن در حد بهینه فراهم کرد 
دهد. شماتیک ارتباط میان این عوامل را نشان می ۲کل ش .[2013
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2 
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فصل مشترک این عوامل، بیانگر رویکرد پایداری در توسعه و 

 ریزی شهری است.  برنامه

 

 
زیست، اقتصاد و اجتماع در رویکرد تفرج، محیط ارتباط میان شهر، )٢شکل 

 پایداری

 
 

آید، هیچ یک از عوامل چهارگانه مذکور، طور که از شکل بر میهمان

ویکرد . رنیستدارای اولویت و یا برتری مفهومی نسبت به سایرین 

ریزی صرفًا از طریق بکارگیری تمامی عوامل و در پایداری در برنامه

. در غیر این صورت، رشد استپذیر ها امکاننظر گرفتن تمامی جنبه

و توسعه یک عامل (جنبه) به قیمت هدررفت و تخریب سایر عوامل 

 ها خواهد بود. و جنبه

ز یا ترکیبی ااقتصادی  -قلمروی پیرامونی شهر، فضایی اجتماعی

های شهری و روستایی است؛ که اغلب به عنوان برخوردگاه ویژگی

های پیراشهری با وجود شود. سکونتگاهپیراشهری توصیف می

های یکپارچگی فضایی یا نواحی شهری به دلیل پویایی و ویژگی

محیطی مختلط از نواحی شهری و اجتماعی، اقتصادی و زیست

  .[Ashnayi et al, 2015]روستایی متمایز است 
های پیراشهری، به کنار شهری و لبه جغرافیایی آن به عنوان محیط

جایی کاالها و خدمات بین فضاهای کالبدی و یک مکان و به جابه

گذار از نواحی روستایی به نواحی شهری به عنوان یک فرایند و 

های اندازها و چشمها، سازمانسرانجام به دخالت بین فعالیت

و روستایی به عنوان یک مفهوم اشاره دارد. که این تعریف شهری 

 گیرد:چهار موضوع را در بر می

 نخست: محیط پیراشهری به عنوان مفهوم؛

 دوم: محیط پیراشهری به عنوان مکان؛

 سوم: محیط پیراشهری به عنوان جریان؛

 & Bonakdar]چهارم: محیط پیراشهری به عنوان فرایند 
Gharayi, 2011]. 

توان گفت محیط پیراشهری از یک موزائیک ناهمگن نهایت؛ میدر 

 -های اقتصادیمحیطی همراه با ویژگیهای زیستاز اکوسیستم

اند که از چهار منظر مکان، فرآیند، جریان و اجتماعی تشکیل شده

 ,Lanham, 2007; Nilsson et al]هستندمفهوم قابل بحث 
2009; Karagerois et al, 2006]. 

های مهمی را برای تعریف و کاربرد "ظرفیت برد ها فرصتشاخص

آورند. جهت دستیابی به فراهم می (UTCC)تفرجی و شهری" 

ظرفیت برد (پذیرش) منطقی و کاربردی هر منطقه، ارزیابی و تلفیق 

های مرتبط امری کامالً ضروری بوده و ها و شاخصتمامی ظرفیت

ابع تفرجگاهی با در نظر گرفتن اساسًا مدیریت پایدار و پویای من

تواند به عنوان معیاری برای سنجش ظرفیت تمامی این عوامل، می

ها کاربرد برآورد شاخص .[James et al, 2015]برد محسوب شود 

نیازمند به کارگیری آنها در جهت اهداف تعیین شده و حساسیت 

. در این زمینه سه نوع شاخص در استهای تحت مطالعه مکان

پیشنهاد شده است که با توجه به نوع مکان و  UTCCترکیبات 

ها اهداف تفرجی و شهری، اولویت و اهمیت هر یک از شاخص

  :است متفاوت

 اکولوژیکی  -های فیزیکیشاخص
 

 جمعیتی  -های اجتماعیشاخص
 

 .[Coccossis & Mexa, 2004]سیاسی  -های اقتصادیشاخص
ها شرایط را برای حفاظت و ارتقای وضعیت در واقع، این شاخص

های طبیعی و تفرجی در شهرها سیستم در جهت پایداری در مکان

های توسعه ، شمای رابطه بین شاخص۳آورند. شکل فراهم می

های ظرفیت برد ریزی شهری و نیز شاخصهای برنامهپایدار، شاخص

ه از شکل قابل استنباط است، طور کدهد. همانتفرجی را نشان می

هر سه نوع شاخص رابطه متقابل و تنگاتنگی با هم دارند و در عین 

ها توجه شود، به طور مداوم در هر حال که باید به ارتباط بین آن

ه ریزی و توسعمرحله مورد ارزیابی و بازنگری در جهت نیل به برنامه

  .[UNDP, 2017]پایدار قرار گیرند 

 

 
گانه پایداری، ظرفیت برد، تفرج و توسعه های سهتباط میان شاخص) ار ۳شکل 

 [UNDP, 2017; Coccossis & Mexa, 2004] شهری

 
 

اکولوژیکی)؛ عبارت است از -محیطی (فیزیکیظرفیت برد زیست

توانند توسط یک حداکثر تعداد از افراد جمعیتی خاص که می

زیستگاه پشتیبانی شوند، بدون آنکه به پایداری و عملکرد 

های پشتیبان حیات آن تخریبی پایدار وارد سازند سیستم

[Meadows, 1992].  در ظرفیت برد اجتماعی، بردباری و ازدحام

 گذران اوقات فراغت 
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ساکن در منطقه و رضایتمندی کاربران برآورده از دیدگاه بومیان 

ظرفیت برد اقتصادی، سطحی از  .[Lawson, 2003]شود می

های رساندن به فعالیتهای اقتصادی است که بدون آسیبفعالیت

گیرد. به این معنی که اقتصادی کلیدی محلی صورت می

های اقتصادی تداخل های گردشگری نباید با دیگر بخشفعالیت

 Nghi et]ه باشد و یا موجب کاهش درآمد مرم محلی شود داشت
al, 2007]. 

گردد. برخی های مختلف برآورد میظرفیت برد گردشگری به روش

ها بسیار ساده و سطحی بوده و برخی بسیار پیچیده که نیازمند روش

 غیره های جغرافیایی، محیطی، اجتماعی ودر اختیارداشتن داده

فراوان و دقیق هستند. روش انتخابی در این تحقیق، که براساس 

، یک روش بهینه و نرمال است UNDPو  WTOهای دستورالعمل

برای تعیین این عدد است. این روش برآیند مطالعاتی است که در 

ها و برخی محققان ) توسط این سازمان٢٠٠٠-٢٠١٥چند سال اخیر (

 انجام شده است.

رفیت برد گردشگری در شهرستان مشهد تاکنون در مورد تعیین ظ

ای به شکل آکادمیک انجام نشده است. عمده مطالعات مطالعه

. از دهستنصورت گرفته در زمینه ظرفیت برد، مربوط به گردشگری 

توان به موارد زیر اشاره داشت: بررسی ظرفیت برد آن جمله می

 ن نوعهای تفرجی گوناگون و همچنیگردشگری براساس فعالیت

، [Nahrli & Rezaie, 2002]های نسبی آن ها و قابلیتتفرجگاه

 یدند که تعیین ظرفیت برد برای تمامی منابعسایشان به این نتیجه ر 

ه گردد، بلکهای بالقوه آنها میتفرجگاهی نه تنها باعث حفط ارزش

عاملی موثر در ارایه یک تجربه تفرجی قابل قبول برای 

برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتا در  کنندگان است.مراجعه

برنامه مدیریت  ،[Farhoudi & Shourjeh, 2004]شهر کنگاور 

بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت 

، که منتهی به [Tabibian et al, 2007]پایدار مناطق تفرجی 

تدوین مدلی بهینه برای ارزیابی ظرفیت برد گردشگری گردید. ارزیابی 

های گردشگری های مجموعهظرفیت برد در تعیین کاربری

[Sanaye Golduz & Makhdum, 2009]،  ،در این تحقیق

های گردشگری برآورد گردید. ظرفیت برد در یک نمونه از مجموعه

 Hosseinzade]احلی جزیره کیش تعیین ظرفیت برد گردشگری س
& Erfanian, 2015] ، تخمین ظرفیت برد گردشگری پارک ملی

ترمسون در جنوب ترکیه با توجه به منابع طبیعی و فرهنگی خاص 

نتیجه حاصل بیانگر آن بوده است  ، [Sayan & Atik, 2011]آن 

برابر ظرفیت برد واقعی  ۳که در حال حاضر تعداد کاربران حداقل 

. بررسی ظرفیت برد پارک جنگلی تالر استه منطق

[Mashayekhan et al, 2014]  نشان داد که در این منطقه نیز

 های فراوانی گردیدهعدم رعایت ظرفیت برد زیستی منجر به خسارت

 است.  

های هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت برد گردشگری در پهنه

ه آن است کو پرسش اصلی تحقیق  استطبیعی کالنشهر مشهد 

ای که در یک واحد زمانی (واحد زمانی براساس حداکثر بازدیدکننده

) امکان حضور در منطقه مطالعاتی استساعت  ۲۴استاندارد جهان، 

 ؟ استرا با رعایت ضوابط پایداری دارند چقدر 
 

 

 شناسیروش

ها از این تحقیق از نوع کاربردی است. روش و ابزار گردآوری داده

ای و میدانی بوده است. بدین منظور از ابزار گوناگونی کتابخانهنوع 

استفاده شده  Arc GISافزار ساخته و نرمنامه محققنظیر پرسش

گیرد. در گام است که در ادامه جزییات هر یک مورد بررسی قرار می

نخست، اقدام به تعیین محدوده قابل استفاده توسط کاربران گردید. 

مرز منطقه  GPSریق ثبت نقاط زمینی با استفاده از بدین منظور، از ط

استخراج گردید و سپس نقاط زمینی برداشت شده برای تولید نقشه 

افزار در سیستم اطالعات و تعیین مساحت سایت وارد نرم

گردید و نقشه سایت تفرجی مورد مطالعه تهیه شد  GISجغرافیایی 

هکتار است.  ۲۳۳۶۰). مجموع وسعت منطقه مورد بررسی ۴(شکل 

از طریق بررسی نقشه کاربری اراضی و برداشت میدانی صرفًا 

های تفرجی فراهم است به عنوان هایی که امکان فعالیتبخش

محدوده اولیه است  %۳۲سایت مطالعاتی انتخاب گردید که شامل 

هایی از منطقه مطالعاتی به عنوان بافت نماید که بخشچنین می

ی بوده و یا در برگیرنده فضاهای سبز و تجاری و خدمات مسکونی،

پس از غربالگری صورت گرفته،  های خصوصی است. در نهایت،باغ

 هکتار از محدوده به عنوان سایت مطالعاتی انتخاب گردید.  ۷۴۷۵

برداری عمومی از سایت که در گام بعدی، تمامی عوامل موثر در بهره

 تصادی و فرهنگیشامل عوامل فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اق

است؛ شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ادامه، روش برآورد 

 شوند.  های برد، به طور جداگانه تشریح میهر یک از ظرفیت

 

 
 نقشه منطقه مطالعاتی، محدوده شهری و پیراشهری مشهد  ) ۴شکل 

 

 برآورد ظرفیت برد فیزیکی یا بالقوه

ظرفیت برد فیزیکی، عبارت است از حداکثر تعداد کاربرانی که در یک 

توانند حضور فیزیکی داشته باشند. این مکان و زمان معین می

 ریزی قرار گیرد؛ بلکهتواند اساس برنامهظرفیت به هیچ عنوان نمی

ظرفیت محیط فیزیکی منطقه را بدون در نظر داشتن عوامل و عناصر 

توانند براساس فرمول زیر دهد. این تعداد مییمحدودکننده نشان م

 های مناسب گردشگری محاسبه شوند. برای عرصه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ یعاطفه مراد ۴۵۰

  ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                            نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

                 × Rf  PCC = A × (v a⁄ )                        (۱) 
 

Aهای مستعد تفرج (با استفاده از برداشت میدانی : مساحت پهنه

GPS  .(مشخص گردید 

:(v a⁄ نسبت تعداد کاربر (بازدیدکننده) مجاز در واحد سطح است.  (

V  معادل یک نفر بازدیدکننده وa  مقدار فضایی که هر بازدیدکننده

جا شده و تداخلی با سایر نیاز دارد تا به راحتی بتواند در آن جابه

های فیزیکی و یا افراد نداشته باشد. این مقدار با توجه به پدیده

خصوصیات منطقه و با نظر کارشناسی مبتنی بر اجماع در نظر گرفته 

 [Nahrli & Rezaie, 2002] نهرلی و رضاییشود. در تحقیق می

برای افراد معمولی در یک فعالیت تفرجی مساحتی افقی به اندازه 

مترمربع در نظر گرفته شد. در محدوده سد لتیان و به دلیل  ۱۰

های مترمربع و برای بوستان ۱۰۰های فراوان آن منطقه، حساسیت

مترمربع و همچنین؛ برای یک منطقه حفاظت شده که  ۱۰ ،شهری

مترمربع در نظر  ۶همیت زیادی دارد، به ازای هر نفر تنوع زیستی ا

گرفته شد. اما برای پهنه گردشگری متمرکز که ارزش حفاظتی آن 

نسبت به پهنه تفرج گسترده کمتر است و قابلیت پذیرش 

شود مترمربع در نظر گرفته می ۵بازدیدکنندگان بیشتری را دارد، 

[Sheykh et al, 2012]  
Rfابل استفاده بودن منطقه به میانگین طول : نسبت مدت زمان ق

ساعت  ۱۸تا  ۶زمان یک بازدید است. این زمان در مطالعات مشابه از 

در نظر گرفته شده است. با توجه به سوابق و پیشینه موجود و نیز 

 ۱۲اخذ نظر کاربران و جامعه محلی، زمان قابل استفاده بودن سایت، 

رای پارک ملی بوجاق ساعت در نظر گرفته شد که این زمان ب

[Hosseinzade & Erfanian, 2015]   و منطقه حفاظت شده گنو

ف های اطراساعت در نظر گرفته شده بود. این زمان برای تفرجگاه ۱۲

 & Bonakdar]های شهری ساعت و برای بوستان ۱۴سد لتیان 
Gharayi, 2011]، ۲۴  ساعت محسوب گردیده بود. میانگین طول

 ساعت در نظر گرفته شد. ۲زمان بازدید نیز برابر با 

 برآورد ظرفیت برد واقعی: 
عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان تفرجگاهی 

که ناشی از شرایط ویژه آن  (Cf)که با توجه به عوامل محدود کننده 

ل بر ظرفیت برد فیزیکی است، مجازند تا از مکان و تاثیر این عوام

 Busby et]آن مکان بازدید به عمل آورند یا در آن فعالیت کنند 
al, 1996] آید: که این تعداد براساس فرمول زیر به دست می 

 
 

   𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 × 100−𝐶𝐶𝐶𝐶1
100

× 100−𝐶𝐶𝐶𝐶2
100

 × 100−𝐶𝐶𝐶𝐶3
100

         (۲) 
 

Cf فاکتورهای تصحیح کننده یا عوامل محدود کننده ناشی از شرایط :

ویژه آن مکان است. این عوامل محدودکننده با در نظر گرفتن شرایط 

و متغیرهای بیوفیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی و مدیریتی به دست 

شوند. هر عامل محدود کننده از فرمول آیند و به درصد بیان میمی

 : شودزیر محاسبه می

 

            100 × 𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝑀𝑀1
𝑀𝑀2

                             (۳) 

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

 کل بزرگی (اندازه) یک متغیر
 

پارامتر وابسته به آنها، به عنوان عوامل  ۱۰عامل و  ۵در این تحقیق، 

این عوامل  ۱محدودیت منطقه برای تفرج در نظرگرفته شدند. جدول 

 دهد. و پارامترها را نشان می

 برآورد ظرفیت برد موثر 

ظرفیت برد موثر یا مجاز، به حداکثر تعداد کاربران در یک مکان که 

مندی اداره آن را به صورت پایدار دارد، اشاره مدیریت موجود، توان

ها، متغیرهای فراوانی دخالت دارد. در برآورد کمی این توانمندی

ها، قوانین و گذاریها و سیاستمشیتوان از خطدارند که می

مقررات، تسهیالت زیربنایی و تجهیزات، نیروی انسانی مورد نیاز، 

د براساس فرمول زیر به دست منابع مالی و غیره نام برد. این تعدا

 آید:می

 

                   𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ×
100−𝐹𝐹𝑀𝑀
100

                �۴�        
 

FM یا ضریب تعدیل مدیریت؛ شامل مجموعه شرایطی است که :

مدیریت یک منطقه برای رسیدن به اهداف و عملکردهای مورد نظر، 

. در هر حال باید توجه داشت که [Busby et al., 1996]نیاز دارد 

ود رود و وجظرفیت برد موثر هیچگاه از ظرفیت برد واقعی فراتر نمی

تواند موجب استفاده از یک پهنه تا حد های مدیریتی میتوانمندی

 ظرفیت برد واقعی و نه باالتر از آن شود. 

آل ضرب ظرفیت مدیریت ایدهضریب تعدیل مدیریت، از حاصل

(Imc) ت مدیریت واقعی یا موجود و ظرفی(Amc) آید.به دست می 
 

× 100 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

              (۵) 

 

Imcآل برای مدیریت پایدار تفرج : تعداد امکانات ایده 

Amc تعداد امکانات موجود : 

برای محاسبه ظرفیت برد موثر در سایت مورد مطالعه، از پارامترهای 

امکانات و بهسازی مسیر دسترسی،  مدیریتی مانند: طراحی و

کمپینگ، فروشگاه مواد غذایی، سرویس  تسهیالت (پارکینگ،

بهداشتی، آب آشامیدنی، بهداشت و نظافت، امنیت، سیستم 

، آرامش و سکوت دهی، نظارت بر عملکرد)امدادرسانی، خدمات

 محلی استفاده شده است. 

توانمندی مدیریت به منظور کسب اطالعات موثق و دقیق در مورد 

نامه محقق ساخته (طیفی لیکرت) در سایت مورد مطالعه، پرسش

اند مدت از منطقه را داشتهاختیار کاربرانی که سابقه استفاده طوالنی

الذکر از نظر کاربران نمود قرار داده شد. چرا که مطلوبیت موارد فوق

وم های مدیریتی است. چنانچه حجم جامعه نامعلواقعی توانمندی

 باشد و واریانس نمونه اولیه نیز نامشخص باشد.
خطای  و حاشیه ۰٫۵ (s) ، انحراف استاندارد ۹۵% (z)با اطمینان 

(d) ۵%-گردد. بر این اساس، تعداد نمونه /+ حجم نمونه تعیین می

 گیری، انتخابی هدفمند بوده است.نفر تعیین شد. روش نمونه ۳۸۴
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 )١٣٦٠-٩٥عوامل و پارامترهای محدودکننده در منطقه مطالعاتی (میانگین براساس بازه زمانی ) ١جدول 

 توضیحات پارامتر عامل

 اقلیمی

 روز بوده است ٢١های مطالعاتی در منطقه مطالعاتی میانگین تعداد روزهای برفی در سال روزهای برفی

 روز توام با یخبندان ثبت شده است ٢٧، ) مشهد١٣٦٠-٩٥( های آماری براساس داده روزهای یخبندان

 گرمای هوا

تواند درجه سانتیگراد بوده است، پس تنش حرارتی می ٣٨باتوجه به آنکه حداکثر دمای ثبت شده منطقه، برابر با 

درجه  ٣٥روز با درجه حرارات باال (بیش از  ٣٣تعداد  های هواشناسی،مشاهده شود. از سوی دیگر با توجه به داده

 سانتیگراد) به عنوان میانگین ثبت شده است

 سرما
رسان خواهد بود. با توجه درجه سانتیگراد است که برای بدن انسان آزاردهنده و آسیب ٤منظور از سرما، برودت زیر 

 بت گردیده استروز به طور میانگین در سال ث ٩های آماری، تعداد به داده

 مورد بوده است ١٠طبق آمار ایستگاه سینوپتیک مشهد، تعداد این روزها به طور میانگین  باد شدید توام با گرد و خاک

 روز ثبت شده است ١٥آسا به طور میانگین تعداد روزهای بارندگی شدید و سیل بارندگی شدید

 شیب

 مترمربع (قابل قبول برای تفرج) ٥٢٣٢٥٠٠٠منطقه معادل با  %٧٠ ٪٠-٢٥

 مترمربع (قابل قبول برای تفرج) ١٤٩٥٠٠٠٠منطقه معادل با   %٢٠ ٪٢٥-٥٠

 مترمربع (غیرقابل قبول برای تفرج) ٧٤٧٥٠٠٠منطقه معادل با  %١٠ ≤ ٥٠

 عرض معابر ایمنی
سانتیمتر است که برای حرکت کاربران  ٧٠معابر کمتر از مترمربع) عرض  ٣١٣٩٥٠٠٠درصد مسیر (معادل با  ٢٠در 

 بسیار خطرناک است

 مترمربع) خاک مستعد فرسایش است ١٤٩٥٠٠٠٠منطقه (معادل با  %٤٠در بیش از  پذیری خاکفرسایش خاک (بستر)

 مترمربع) دارای پوشش گیاهی ارزشمند است ١٨٦٨٧٥٠٠منطقه (معادل با  %٢٥در حدود  تراکم پوشش گیاهی تنوع زیستی

 

 هایافته
با توجه به مساحت سایت مورد مطالعه، مقدار فضای هر بازدید و 

توان ظرفیت برد فیزیکی سایت مدت زمان قابل استفاده بودن، می

 ). ۲را محاسبه کرد (جدول 

عامل  ۵برای محاسبه ظرفیت برد واقعی در سایت مورد مطالعه، از 

 ۱۰و خاک، ایمنی و تنوع زیستی)  محدود کننده (اقلیمی، شیب،

. با توجه به دستورالعمل )۱جدول ( پارامتر مربوطه به آنها استفاده شد

های اخذ شده از داده)  [WTO, 2016]سازمان جهانی گردشگری 

ور در مورد وضعیت اقلیمی منطقه، پارامتر سازمان هواشناسی کش

وزش باد  محدودیت روزهای برفی و یخبندان، گرما و سرمای شدید،

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

 

١٠٠× 

تعداد روزهای بارندگی شدید + تعداد روزهای 

وزش با توام با گردوخاک شدید + تعداد روزهای 

داد روزهای یخبندان + تعداد روزهای برفی + تع

 سرمای شدید + تعداد روزهای گرمای شدید

∁𝐶𝐶1
= 

 کل روزهای سال

 

  ٣١٫٥٪ 

= 
١٠٠ × 

٢١+  ٢٧+  ١٥+  ١٠+  ٩+  ٣٣ 
∁𝐶𝐶1 = 

٣٦٥ 
 

معابر، فرسایش،  در ادامه، پارامترهای محدودیت مربوط به شیب،

نیز به دست آمد  ۱سستی بستر و پوشش گیاهی براساس جدول 

 ):است(واحد کلیه مساحت ها مترمربع 
 

١٠٠ 

× 

های محدود کننده + مساحت معابر مساحت شیب

ناایمن + مساحت مناطق مستعد فرسایش + 
∁𝐶𝐶2
= 

مساحت  مساحت مناطق دارای بستر سست +

 پوشش گیاهی ارزشمند

 کل مساحت منطقه

 

  

٩٧٪ 

= 

١٠٠ 

× 

٣١٣٩٥٠٠٠+  ١٤٩٥٠٠٠٠+  ١٨٦٨٧٥٠٠  +

٧٤٧٥٠٠٠ ∁𝐶𝐶2
= 

٧٤٧٥٠٠٠٠ 
 

پس از محاسبه ضرایب محدودیتی، ظرفیت برد واقعی سایت 

 مطالعاتی به دست آمد: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 89700000 ×
۱۰۰− 31.5

۱۰۰
×

۱۰۰ − 97

۱۰۰
   

 

۱۸۲۹۸۸۰= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 
 

ارایه شده  ۳خالصه محاسبات مربوط به ظرفیت برد واقعی در جدول 

 است. 

برای محاسبه ظرفیت برد موثر در سایت مورد مطالعه، از پارامترهای 

امش ر آمدیریتی مانند: طراحی و بهسازی مسیر دسترسی، سکوت و 

امکانات و تسهیالت (پارکینگ،کمپینگ، کسب و کار محلی،  محلی،

های تفرجی، فروشگاه مواد های ورزشی، تنوع کاربریتنوع کاربری

غذایی، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، بهداشت و نظافت، امنیت، 

استفاده شده  دهی، نظارت بر عملکرد)سیستم امدادرسانی، خدمات

 است. 

های های مدیریتی، از نمرهبرای به دست آوردن درصد توانمندی

های وزنی) که برای هر یک از عناصر منطقه میانگین (میانگین

مطالعاتی محاسبه گردید، میانگین گرفته شد و سپس برای تبدیل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ یعاطفه مراد ۴۵۲

  ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                            نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

طریق ضرب برد به درصد، از تناسب استفاده گردید. در نهایت از 

های مدیریتی محاسبه شده، ظرفیت برد واقعی در درصد توانمندی

 موثر به دست آمد.

ای پارامترهای توانمندی مدیریتی را نشان ، نمودار مقایسه۶شکل 

دهد. بر این اساس، بیشترین امتیاز کسب شده متعلق به پارامتر می

شده متعلق و کمترین امتیاز کسب  ۴٫۷با » فروشگاه مواد غذایی«

 است.  ۱٫۱با » سیستم امدادرسانی«به پارامتر 
نشان داده شده است، سایت مطالعاتی  ۴طور که در جدول همان

کسب کرده  ۵را از نمره  ۲٫۶۴آرای کاربران و جامعه محلی  براساس

های مورد از حداقل توانمندی ٪۵۳است. بنابراین؛ منطقه برخوردار از 

 اف مورد نظر است. نیاز برای دستیابی به اهد

در نهایت، ظرفیت برد موثر سایت مطالعاتی (برحسب نفر در روز) به 

 صورت زیر محاسبه گردید: 

۹۶۹۸۳۶  =۰٫۵۳  ×۱۸۲۹۸۸۰  = ECC 
طقه که برای من ، مقایسه ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر۵جدول 

 دهد. مطالعاتی برآورد شده است را نشان می

محدوده مطالعاتی در این پژوهش، عبارت است از مناطق دارای 

کاربری گردشگری در حریم و پیراشهر مشهد. براساس آخرین 

نفر به  ۳۰۰۱۱۸۴شهر مشهد با جمعیت  ۱۳۹۵سرشماری رسمی سال 

 زیارتی فراملی دارای -عنوان دومین کالنشهر ایران و قطب گردشگری

 استمحدوده شهری) هکتار (مرز  ۵۴۵۲۰مساحت حریم مصوب 

[Statistical Center of Iran, 2018] در فاصله حریم و محدوده .

های تاریخی، طبیعی و گردشگری شهر مناطق پیراشهری با ارزش

های سبز اطراف از وجود دارد که اکثر این مناطق با توجه به پهنه

در این  .)۴ (شکلاست محیطی بسیاری برخوردار مواهب زیست

ه مطالعاتی شامل دو پهنه گردشگری طرقبه و شاندیز پژوهش، منطق

. به لحاظ تقسیمات سیاسی استدر مجاورت حریم شهر مشهد 

مشهد و حریم آن در شهرستان مشهد و دو پهنه مذکور دیگر در 

شاندیز قرارگرفته است لذا با توجه به وسعت باالی  -شهرستان طرقبه

ای همطالعات محدودهشهرستان مشهد و طرقبه شاندیز صرفاً در این 

ه یصورت مشخص اراه هدف و تأثیر گذار بر ظرفیت برد گردشگری ب

 شده است.
 

 محاسبه ظرفیت برد فیزیکی )۲ جدول

 مساحت (مترمربع) منطقه
مقدار فضای هر 

 )V/aبازدید (

مدت زمان قابل استفاده 

 بودن (ساعت)

زمان میانگین طول 

 استفاده (ساعت)

میزان دوره استفاده 

 )Rfروزانه (

 )PCCظرفیت برد فیزیکی (

 (نفر در روز)

 ۸۹۷۰۰۰۰۰ ۶ ۲ ۱۲ ۰٫۲ ۷۴۷۵۰۰۰۰ پیراشهر مشهد
 

 محاسبه ظرفیت برد واقعی )۳جدول 

 (نفر در روز) 𝐶𝐶1 (%) ∁𝐶𝐶2 (%) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅∁ منطقه

 ۱۸۲۹۸۸۰ ۹۷ ۳۱٫۵ مشهد
 

 های مدیریتی منطقه مطالعاتی براساس درصد فراوانی پارامترها از دیدگاه کاربرانبررسی وضعیت توانمندی )۴جدول 

 پارامترهای مورد بررسی
 هاطیف پاسخ

 نمره میانگین
 )۵خیلی زیاد ( )۴زیاد ( )۳متوسط ( )۲کم ( )۱خیلی کم (

 ۲٫۵ ۵٫۶ ۱۴٫۴ ۲۸٫۹ ۲۲٫۲ ۲۸٫۹ طراحی و بهسازی مسیر دسترسی

 ۳٫۱ ۲٫۸ ۳۱٫۵ ۲۸٫۶ ۳۳ ۴٫۱ پارکینگ

 ۱٫۳ ۱٫۷ ۵٫۱ ۱۰٫۷ ۳۸٫۹ ۴۳٫۶ کمپینگ

 ۲٫۴ ۱٫۴ ۱۲٫۹ ۳۰ ۴۱٫۴ ۱۴٫۳ های ورزشیتنوع کاربری

 ۳٫۲ ۵٫۷ ۲۵٫۷ ۶۰ ۴٫۳ ۴٫۳ های تفرجیتنوع کاربری

 ۴٫۸ ۳۷٫۹ ۴۰٫۷ ۱۴٫۶ ۵٫۶ ۱٫۲ فروشگاه مواد غذایی

 ۲٫۶ ۵٫۶ ۷٫۹ ۳۴٫۶ ۲۹٫۸ ۲۲٫۱ سرویس بهداشتی

 ۴٫۵ ۳۵٫۹ ۴۱٫۸ ۱۵٫۷ ۵٫۵ ۱٫۱ آشامیدنی آب

 ۳٫۶ ۱۰٫۷ ۳۴٫۳ ۴۱٫۴ ۱۱٫۴ ۲٫۲ بهداشت و نظافت

 ۲٫۷ ۸٫۳ ۱۵ ۴۲٫۱ ۲۶٫۷ ۷٫۹ امنیت

 ۱٫۲ ۰٫۴ ۱ ۶٫۴ ۲۶٫۴ ۶۵٫۸ سیستم امدادرسانی

 ۱٫۸ ۲٫۲ ۱٫۱ ۱۴٫۴ ۲۳٫۸ ۵۸٫۵ دهیخدمات

 ۲٫۲ ۳٫۱ ۳٫۱ ۳۳٫۷ ۴۲٫۳ ۱۷٫۸ نظارت بر عملکرد

 ۱٫۷ ۲٫۲ ۱٫۱ ۱۱٫۴ ۲۵٫۸ ۵۹٫۵ سکوت و آرامش محلی

 ۳٫۵ ۹٫۷ ۳۴٫۳ ۴۵٫۴ ۸٫۴ ۲٫۲ کسب و کار محلی 

 ۲٫۶۴  میانگین
 

 مقایسه ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر در منطقه مطالعاتی ) ۵جدول 

 مساحت (مترمربع) سایت
 ظرفیت برد فیزیکی

 (نفر در روز)

 ظرفیت برد واقعی

 (نفر در روز)

 ظرفیت برد موثر

 روز)(نفر در 

 ۹۶۹۸۳۶ ۱۸۲۹۸۸۰ ۸۹۷۰۰۰۰۰ ۷۴۷۵۰۰۰۰ های پیراشهری مشهدتفرجگاه
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Geographical Researches Quarterly Journal                                                                                                                     Volume 34, Issue 3, Summer 2019 

  بحث

ق رسانی به مناطهای انسانی به عنوان عاملی عمده در آسیباستفاده

طبیعی و تفرجی باید تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. در این زمینه 

تواند به عنوان اقدامی موثر تلقی شود. بنابراین؛ برآورد ظرفیت برد می

های ظرفیت برد به عنوان یکی از اجزای هر طرح مدیریت در مکان

 تواند ابزار قابل اتکایی برای مدیران باشد. تفرجی می

نفر در روز برآورد  ۸۹۷۰۰۰۰۰ظرفیت برد فیزیکی سایت مطالعاتی 

گردید. پنج عامل محدود کننده و ده پارامتر زیرمجموعه به عنوان 

ضریب در محاسبه ظرفیت برد واقعی سایت مطالعاتی استفاده شد 

روز بوده است. به منظور نفر در  ۱۸۲۹۸۸۰که نتیجه حاصل برابر با 

محاسبه ظرفیت برد موثر نیز پارامترهای مدیریتی با هدف تعیین 

های مدیریتی استفاده شدند. در این میان، بیشترین امتیاز توانمندی

) و کمترین امتیاز متعلق ۴٫۸های مواد غذایی (متعلق به فروشگاه

س، ) بوده است. بر این اسا۱٫۲به سیستم امدادرسانی منطقه (

نفر در روز تعیین  ۹۶۹۸۳۶ظرفیت برد موثر برای سایت مطالعاتی 

 گردید. 

ظرفیت برد فیزیکی به دست آمده در این تحقیق، بسیار بیشتر از 

های های سایر پژوهشظرفیت برد واقعی بوده است که این با یافته

 بودن عددهای پیشین مطابقت دارد. دلیل بزرگه شده در بخشیارا

رد فیزیکی منطقه، به تعریف ارایه شده از ظرفیت برد مربوط به ب

گردد. چرا که بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی یک فیزیکی بر می

عرصه صرفًا تعداد افرادی را که منطقه به صورت فیزیکی قادر به 

بنابراین؛ زمانی که سایر  .دهدپذیرش آنها است، مورد توجه قرار می

فرهنگی و اقتصادی  -زیستی، اجتماعیمحیط -ضرایب اکولوژیکی

تر و به عبارتی به اصول توسعه پایدار شوند، اعداد واقعیاعمال می

گردند. موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، تر مینزدیک

دمان ها و چیظرفیت برد موثر است. با توجه به نوع پراکنش کاربری

الگویی واحد و  خدمات در سطح منطقه، پراکنش جمعیتی نیز از

ها دچار دست تبعیت نخواهد کرد. به طوری که برخی قسمتیک

این . انبوهی جمعیت و در سایر مناطق کمبود مشاهده خواهد شد

ا گردد که بگرفتن و یا عدم رونق در برخی مناطق میامر سبب رونق

بحث ظرفیت برد ارتباطی نخواهد داشت. این در حالیست که در 

محیط زیستی و بهداشتی و نیز موازین طراحی  صورت رعایت اصول

توان در آینده با توسعه پایدار این منطقه، شاهد ورود شهری، می

جمعیت (کاربر) بیشتر نیز بود ولیکن در شرایط فعلی با توجه به 

های صورت گرفته حد بهینه ها، امکانات و بارگذاریزیرساخت

 است.  نفر برای یک روز تعیین گردیده ۹۶۹۸۳۶جمعیت 

نظر به آنکه مناطق تفرجگاهی پیراشهری مشهد چند سالی است که 

به عنوان کانونی برای گذران اوقات فراغت مطرح شده است و در 

تمام روزهای سال و به ویژه روزهای تعطیل، پذیرای حجم قابل 

توجهی از کاربران است، در این مقاله، تالش گردید با تعیین سه نوع 

، واقعی و موثر برای منطقه، مبنای کمی قابل ظرفیت برد فیزیکی

ریزی در راستای توسعه پایدار، گیری و برنامهاعتمادی برای تصمیم

ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار گیرد. نکته در اختیار برنامه

 تر از مسیرای وسیعحایز اهمیت آن است که در این تحقیق، محدوده

ه عنوان سایت مطالعاتی انتخاب روی و کوهپیمایی فعلی بپیاده

های گردیده است، چرا که این منطقه پتانسیل باالیی برای کاربری

های حفاظتی در تفرجی و ورزشی دارد. اهداف مدیریتی و اولویت

محاسبه ظرفیت برد این منطقه مورد تاکید بوده است. به همین 

 ههای اکولوژیکی در ضرایب مربوطه انعکاس داشتدلیل، حساسیت

) در نظر گرفته ۱۳۹۵است، که این مورد در طرح توسعه منطقه (

نشده است. در خصوص ظرفیت برد این پژوهش می توان اذغان 

 Nahrli] نهرلی و رضاییداشت، که این مورد با نتیجه تحقیقات 
& Rezaie, 2002] سازد، عدم توجه مشابهت دارد. خاطر نشان می

کاربر مجاز به منطقه و ورود  به ظرفیت برد در تعیین تعداد ورود

آمدن زیستی، پایینهای محیطافراد بیش از توان منطقه، آسیب

کیفیت خدمات و امکانت رفاهی و سایر مسایل را برای منابع و 

ساخت به دنبال خواهد داشت، که این های طبیعی و انسانجاذبه

و  [Sayan & Atik, 2011] سایان و آتیکمورد نیز با تحقیقات 

 [Tabibian et al, 2007] و همکاران طبیبیان چنین هم

 همخوانی دارد. 
 

 گیری نتیجه

به طورکلی با سنجش ظرفیت برد به عنوان هدف این پژوهش 

توان دریافت، منطقه قابلیت پذیرش تعداد کاربران قابل می

های تفرجی و ورزشی دارد. از سوی دیگر، ای را برای فعالیتمالحظه

دارای فضاهای بکر و مناسبی برای طراحی و استقرار این منطقه 

های محیطهای ورزشی و تفرجی است. ولیکن باید اولویتکاربری

اید بنابراین؛ مدیریت منطقه ب زیستی و ایمنی نیز مدنظر قرار گیرند.

های ریزی را به نحوی انجام دهد تا عالوه بر استفاده از کاربریبرنامه

 اری پایدار نیز ایجاد شود.  بردموجود، تضمین بهره

سفانه، به دلیل عدم انجام مطالعات أدر نهایت الزم به ذکر است؛ مت

جامع و دقیق در منطقه مطالعاتی، آمار قابل استنادی که نشانگر 

تبر صالح و معتعداد گردشگران بازدید کننده باشد از سوی مراجع ذی

امکان مقایسه و گزارش نشده است. به همین دلیل، در این زمینه 

قه های موجود در منطتحلیل وجود ندارد. ولیکن با توجه به پتانسیل

-توان بر لزوم طراحی و برنامهو ظرفیت برد تعیین شده برای آن، می
 کید ورزید. أ ریزی به منظور توسعه گردشگری پایدار ت
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 )٪۲۰شناس (روش ،چهارم)

این مقاله مستخرج از رساله دکتری با موضوع تبیین فرآیند  منابع مالی:

سازی درمناطق پیراشهری برقراری تعادل زیست محیطی از طریق مکان

 .است (نمونه مورد مطالعه؛ کالنشهر مشهد)
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