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بررسي سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري شهري و مدل 
  سازي شهرهاي گردشگري پايدار از بعد كالبدي

  ) تهران12منطقه نمونه موردي (
  

   دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران:محمد شعباني فرد
   استاد گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران:احمد پوراحمد

   دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران: حسينيعلي
   دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه تهران:مصطفي رشيدي

 
  :چكيده

در دهه هاي اخير رشد و توسعه صنعت گردشگري و اتخاذ آن به عنوان يكي 
يافته و در حال توسعه، هاي عمده اقتصادي از طرف كشورهاي توسعه از فعاليت

هاي گردشگري به دو مقوله مهم ريزان را بر آن داشته تا جهت توسعه  فعاليتبرنامه
اول افزايش كيفيت تجربه گردشگري، دوم تالش در جهت حفظ منافع : توجه نمايند
دور از ذهن نيست كه دستيابي به اين دو مهم تنها از طريق شناسايي، . نجوامع ميزبا
رتقاء ظرفيت پذيرش گردشگري در راستاي توسعه پايدار اين مقاصد تعيين و ا

در اين مطالعه هدف سنجش و ارتقاء ظرفيت پذيرش . گردد گردشگري ميسر مي
 تهران در راستاي توسعه پايدار گردشگري بوده، در اين راستا 12 منطقه درگردشگري 

ز محيط طبيعي در سه ها از طريق مدل اتحاديه جهاني حفاظت اتجزيه و تحليل داده
بعد فيزيكي، واقعي و موثر جهت سنجش ظرفيت پذيرش و كيفيت تجربه گردشگري 

دهد كه حجم گردشگران ورودي به اين نتيجه اين تحقيق نشان مي. انجام گرفت
باشد و روند توسعه منطقه بيش از ظرفيت پذيرش بالفعل اين منطقه از شهر مي

. ه ظرفيت پذيرش تعيين شده شكلي ناپايدار داردگردشگري در اين منطقه با توجه ب
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رو در انتهاي اين تحقيق پيشنهاداتي نيز جهت ارتقاء ظرفيت پذيرش در از اين
  . راستاي توسعه پايدار گردشگري در اين مقصد ارائه گرديد

   .ظرفيت پذيرش گردشگري، توسعه پايدار، گردشگري پايدار :كليد واژگان
 

  :مقدمه
اي در جهت رسيدن به كمال مطلوب و نهايي ري و منطقهريزي شهبرنامه

 و توزيع همگن منابع و امكانات بوده ـ با خويش ـ كه همان توسعه پايدار، ايجاد تعادل
. ارتباطي تنگاتنگ دارد... شناسي وعلوم مختلفي از قبيل محيط زيست، اقتصاد، جامعه

اي ارتباطي روزافزون يافته، طقهريزي شهري و مناز جمله علومي كه امروزه با برنامه
باتوجه به باال رفتن فشارهاي عصبي ناشي از آلودگي هوا، كه  چرا. گردشگري است

هاي كوچك و آپارتماني و محالت شلوغ شهرهاي بزرگ و  ترافيك، زندگي در خانه
ايش به گردشگري در مناطق همچنين باال رفتن درآمد نسبي مردم ساكن در آنها، گر

 است و پيش افزايش داشتهش و آب و هوا براي گذراندن اوقات فراغت و خوييالقي 
  .  يابدفزونيشود رشد آن در سالهاي آينده  بيني مي

در دهه هاي اخير رشد و توسعه صنعت گردشگري و اتخاذ آن به عنوان يكي از 
هاي عمده اقتصادي از طرف كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و رقابت فعاليت

ريزان را بر آن داشته تا جهت صد عمده گردشگري در جهت جذب گردشگران، برنامهمقا
اول : هاي گردشگري به دو مقوله مهم توجه نمايندهاي حاصله از فعاليتافزايش درآمد

افزايش رضايت گردشگران و ارتقاي لذت و كيفيت تجربه گردشگري دوم تالش در 
  . )Inskeep 1991: 15(ن جهت حفظ منافع جوامع ميزبا

دور از ذهن نيست كه دستيابي به اين دو مهم تنها از طريق شناسايي، تعيين و 
هاي زيرا توسعه فعاليت.  گرددارتقاء ظرفيت پذيرش گردشگري اين مقاصد ميسر مي

گردشگري بيش از ظرفيت پذيرش اين مقاصد، باعث كاهش كيفيت تجربه گردشگري و 
هاي گردشگري مي و نارضايتي آنان از توسعه فعاليتافول ميزان رضايت جوامع ميزبان 

دهند، گردشگران نقاط مختلفي را به عنوان مقاصد گردشگري مورد توجه قرار مي. گردد
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ها؛ و ها و فستيوالهاي تاريخي و فرهنگي تا نمايشگاهاز مناطق بكر طبيعي تا سايت
بوده و غالب آنها نيز از تمامي اين مقاصد از محيط طبيعي ويژه و خاص خود برخوردار 

جمعيتي در حوزه نفوذ عملكردي و توزيعي خود برخوردارند كه اين دو محيط يعني 
. هاي گردشگري خواهند بودمحيط طبيعي و انساني اين مقاصد متاثر از توسعه فعاليت

هاي گردشگري ناپايدار بوده و منطبق با ظرفيت پذيرش اگر شكل توسعه فعاليت
 اين مقاصد نباشد دير يا زود اين مقاصد با افول بازار گردشگري روبرو محيطي و انساني

، 1386طبيبيان و  همكاران،(خواهند شد و گردشگري اين مقاصد از رونق خواهد افتاد 
18(  .  

. كنندگردشگران مقاصد مختلفي را جهت گذران فراغت و بازديد انتخاب مي
مناطق غيرسكونتي . گردندكوني مياين مقاصد شامل مناطق سكونتگاهي و يا غيرمس

است كه در ... شناسي وها، مناطق ويژه زمينها، درياچهمانند كوهها و قلل مرتفع، جنگل
هاي ناپايدار گردشگري ممكن است يكپارچگي محيطي اين صورت افزايش فعاليت

مقاصد دستخوش تغييراتي گشته و ظرفيت پذيرش گردشگري آنها از ابعاد اكولوژيكي 
  ). Sun and Wash, 1998: 145 (هش يابدكا
اي كه در اينجا قابل ذكر است اين بوده كه ظرفيت پذيرش گردشگري نكته   

 مقاصداما امروزه يكي از . اين مقاصد تنها مربوط به ظرفيت اكولوژيكي منطقه است
اند شهرها و روستاهاي ييالقي و خوش مهمي كه در گردشگري مورد توجه قرار گرفته

- هوا هستند كه شكلي از توسعه گردشگري در ابعاد مختلف گردشگري طبيعتآب و
گردي، فرهنگي و گردشگري ويژه در اين نقاط در حال رخ دادن است و اين مقاصد 
برخالف ساير مقاصد گردشگري طبيعي از جمعيت انساني برخوردار بوده و همين 

 ,Hall and et al(نمايد چندان مي راموضوع اهميت ظرفيت پذيرش گردشگري 
هاي فرادست و توجهي طرحاي كه در اينجا قابل ذكر است بياما نكته. )1999:327

گونه نقاط به مواردي از قبيل اهميت هاي جامع، هادي و تفصيلي اينكالن از قبيل طرح
هاي گردشگران بر محيط اين گونه مقاصد، بروندادهاي گردشگري و تاثيرات فعاليت

زان رضايت گردشگران از تجربه گردشگري، افزايش حداكثر كارايي نحوه افزايش مي
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گونه گردشگري منطبق با خواسته هاي اهالي و ساكنان بومي بوده و توجه صرف اين
بايستي توجه داشت كه در اين نقاط نيز اگر . ها به توسعه كالبدي اين شهرها استطرح

ار حركت ننمايد شكلي از توسعه هاي توسعه پايدگردشگري در راستاي اهداف و برنامه
برنامه گردشگري در اين نقاط رخ خواهد داد كه باعث تخريب محيط طبيعي و بي

انساني اين شهرها و كاهش ظرفيت پذيرش اين نقاط مي گردد 
)Fernando,Yeamduan, Daniel,2003: 21(  . نمونه موردي اين تحقيق منطقه

 تاريخي  به عنوان ويترين تاريخي تهران و  تهران مي باشد كه با توجه به پيشينه12
هاي متعدد از جمله بازار، ارگ تاريخي، بناها و ابنيه قاجاري و همچنين وجود جاذبه

المللي مورد توجه گردشگران بسياري در سطوح مختلف محلي، ملي و بين... پهلوي و
مقاصد پراهميت رسد اين مقصد مهم گردشگري نيز بمانند ديگر اما بنظر مي. قرار دارد

هاي اخير بصورت نامدون و بدون برنامه رشد يافته و در گردشگري كشور، در طي دهه
اي مواجه صورتي كه چنين روندي طي گردد در طي سالهاي آتي با مشكالت عديده

همان طور كه ذكر گرديد از جمله مباحث بسيار مهم و كليدي كه امروزه در . گردد
توجه انديشمندان و برنامه ريزان قرار گرفته است توجه به غالب مقاصد گردشگري مورد 

ظرفيت پذيرش گردشگري در راستاي توسعه پايدار در اين مقاصد است كه بايستي 
هاي محيطي، انساني و حتي توان مديريت گردشگري مقصد باشد متناسب با ويژگي

 در راستاي از اين رو در اين نوشتار نيز جهت برداشتن گامي). 91، 1382زاهدي (
توسعه گردشگري پايدار در اين شهر هدف محاسبه ظرفيت پذيرش گردشگري، سنجش 

  . باشدپايداري توسعه گردشگري و ارتقاء توان ظرفيت پذيرش گردشگري مي
در اين پژوهش جهت دستيابي به نتايج فوق كه مدل مفهومي تحقيق در پي 

ضوع و اسناد و تحقيقات مرتبط با ابتدا با بررسي ادبيات مو. باشددستيابي بدان مي
موضوع يا محل تحقيق، يك پايه تئوريكي فراهم شد و با مشخض شدن ابعاد و شاخص 

 مدل مفهومي 1 شكل .هاي مربوط، چارچوب تحليلي تحقيق هر چه بيشتر روشن شد
  .تحقيق را نشان مي دهد

 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ...بررسي سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري شهري و مدل سازي 
 

51

سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري 
  تهران12منطقه 

ـ سنجش ظرفيت محيط فيزيكي 
 كالبدي

 پذيرش ظرفيت
 فيزيكي

ظرفيت پذيرش 
واقعي

ظرفيت پذيرش 
 موثر

ناپايداري ظرفيت پذيرش 
12گردشگري منطقه  

ناپايداري توسعه گردشگري شهر 
12منطقه  

مدل سازي ظرفيت پذيرش و چرخه حيات 
12گردشگري منطقه  

شاخص هاي گردشگري 
اقتصادي، (پايدار

)اجتماعي و محيطي  

رويكردهاي مطرح در 
زمينه ظرفيت پذيرش 

چرخه محور، مقصد(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
  
  

  )1389نويسندگان : خذ مĤ(مدل مفهومي تحقيق) 1 (شكل شماره
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  ظرفيت پذيرش
سطحي «سازمان جهاني گردشگري ظرفيت پذيرش را چنين معرفي مي كند 

 ,Buckley(» از استفاده بازديدكنندگان در يك ناحيه كه مي توانند تجمع يابند
 علي رغم اين مالحظات بسياري از نويسندگان موافقند كه ظرفيت )706 :1999

لوژيكي است كه رابطه بين جمعيت و محيط طبيعي را بيان پذيرش اساسا يك جنبه اكو
 )Buckley, 1999: 706( در اين باره بوكلي )Abernethy, 2001: 9(مي كند 

تعدادي از بازديدكنندگان كه هيچ «ظرفيت پذيرش گردشگري را چنين تعريف مي كند 
در درون يك گونه تخريب يا تغيير اكولوژيكي غير قابل برگشت را براي يك اكوسيستم 

 . كندناحيه توليد نمي
هايي كه مي تواند حداكثر سطح استفاده از تفرجگاه در قالب تعداد و فعاليت

توسط يك ناحيه يا يك اكوسيستم ـ قبل از كاهش غير قابل قبول يا برگشت ناپذير در 
 :Papageorgiou & Brotherton, 1999(» ارزش هاي اكولوژيكي ـ تحمل گردد

271( .  
ر از ظرفيت پذيرش يك منطقه گردشگرپذير، تعداد گردشگراني است كه منظو

اين ظرفيت به . بپذيرد) روز، ماه، سال(آن منطقه مي تواند در يك ظرف زماني معين 
وسعت و توپوگرافي منطقه، نوع خاك، نحوه رفتار جانوري، ميزان و كيفيت تسهيالت 

   ).   99، ص 1382زاهدي، (گردشگري موجود در منطقه بستگي دارد 
تعداد افراد استفاده كننده و مدت زمان استفاده كه يك سايت تفريحي مي تواند فراهم 
كند در هر سال بدون بوجود آمدن تخريب فيزيكي و زيست محيطي آن سايت به گونه 

 Baud-bovy) اي كه كيفيت تجربي آن سايت از ديدگاه گردشگران نيز كاهش نيابد
1977: 184).   

  
  و ويژگيهاي ظرفيت پذيرش گردشگري مفاهيم 

هاي اخير به يكي از موضوعات مفهوم ظرفيت پذيرش گردشگري در طي دهه
ريزي فضايي تبديل شده است و مانند بسياري از ديگر ابزارهاي بسيار مهم در برنامه
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اي است در جهت ارتقاي كيفيت زندگي جوامع مقصد و ارتقاي حس ريزي، وسيلهبرنامه
شگري گردشگران؛ دستيابي به اين مهم ارتباطي تنگاتنگ با توسعه پايدار و تجربه گرد

پس ارتباط ظرفيت پذيرش مقاصد گردشگري و . يابي به آن داردابزارهاي دست
توان تفسير نمود كه مفهوم ظرفيت پذيرش گردشگري گردشگري پايدار را اين گونه مي

سعه در داخل ظرفيت پذيرش در يك جمله كلي عبارت است از هر نوع شكلي از تو
اكوسيستم، كه اين همان معناي توسعه پايدار است كه با مفهوم كلي توسعه پايدار ـ 
شكلي از توسعه كه از اكوسيستمهاي طبيعي به عنوان يك منبع توليد و مصرف استفاده 

رت يا به عبا. نموده به گونه اي كه بدون تغيير براي نسل بعد باقي بماند ـ همخواني دارد
  . )Saveriades, 2000: 148(ديگر توسعه در حد ظرفيت پذيرش محيط 

هاي مربوط به هر منطقه توانايي محدودي در جذب گردشگر و رشته فعاليت   
آن را دارد كه اين محدوديت ها را غالبا با تكنيك ظرفيت پذيرش در چهارچوب نظريه 

چيز اين نكته قابل ذكر است كه اما قبل از هر . توسعه پايدار گردشگري تعيين مي كنند
 نيازمند بررسي TCCارايه تعريفي مشخص و قابل درك ازظرفيت پذيرش گردشگري 

اين . آن به عنوان يك فرايند در درون فرايند برنامه ريزي توسعه گردشگري مي باشد
مقوله داراي دو فرايند موازي و تكميلي است كه مي تواند يك چهارچوب كلي جهت 

براي اين كه بتوان از ظرفيت . سازان باشدريزان و تصميمامع محلي، برنامهراهنماي جو
پذيرش به عنوان يك چارچوب مناسب استفاده كرد الزم است اوال ويژگي هاي طبيعي 
و اجتماعي منطقه مورد بررسي قرار گيرد معيارها و شاخصهايي براي هر يك در نظر 

ر هر مورد چقدر است ثانيا مديران و گرفته شود و مشخص گردد كه ظرفيت پذيرش  د
مسئوالن بتوانند در موارد لزوم ميزان دسترسي به مناطق مورد نظر را محدود كنند 
بدين معنا كه از نظر قانوني اجازه ايجاد محدوديت را داشته باشند و از نظر امكانات مورد 

 به ظرفيت پذيرش نياز براي اعمال كنترل موثر در مضيقه نباشند به اين ترتيب با توجه
مناطق گردشگري مي توان با برنامه ريزي صحيح از يك سو از امكانات اين مناطق بهره 
گرفت و از سوي ديگر مانع وارد آمدن خسارات جبران ناپذير بر خاك، آب، هوا، رفتار 

  . جانوري و گياهي در اين مناطق شد
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در . شگري است فاكتور مهمي براي طراحي تسهيالت گرد،تعيين ظرفيت پذيرش
كه كيفيت محيط زيست انتظارات گردشگران را برآورده نكند آنها ممكن است  صورتي

  . (Inskeep, 1987: 144)الگوي مسافرت خود را تغيير دهند 
ماتيسون و ول ظرفيت پذيرش را از ابعاد محيطي و تجربي با ارزيابي تاثيرات 

 Mathieson and wall)(.گري بر روي يك مقصد تعيين كردندفيزيكي گردش
1982:184 .  

هاي گردشگري رابطه كلي گردشگري و محيط، تاثير عوامل در واقع شاخص
محيطي بر فعاليت گردشگري، تاثير صنعت گردشگري بر روي محيط و واكنش مورد 
نياز جهت ارتقاء و حفاظت وضعيت سيستم در جهت پايداري در مكان هاي مختلف 

اخص هاي ظرفيت پذيرش گردشگري به دنبال تشريح ش. گردشگري را فراهم مي آورد
 شكل .فشارها، آستانه ها، وضعيت سيستم و اثرات آن بر روي گردشگري مي باشد

 شاخص هاي گردشگري ، شماي كلي از رابطه بين شاخص هاي توسعه پايدار2شماره 
هر سه نوع شاخص رابطه متقابل و كه . را نشان مي دهد TCCپايدار و شاخص هاي 

گاتنگي با هم دارند و در عين حال كه بايد به ارتباط بين آنها توجه نمود به طور تن
مداوم در هر مرحله مورد ارزيابي و بازنگري در جهت نيل به توسعه گردشگري پايدار 

 مبنايي است براي طرح ريزي نحوه بهره ،بنابراين ظرفيت پذيرش. گيرندمي قرار 
يا كردن شرايط بهينه  امكانات را براي مهي كه نسبتي ازبرداري از محل تفريح

در بيشتر مناطق ظرفيت پذيرش مي تواند بدون وارد آوردن . تفرجگاهي فراهم مي آورد
زون بندي منطقه، محدوديت تعداد فعاليت ها، (خساراتي توسط مديريت محل تفريحي 

امكانات مراكز بازديد، (با تهيه و تدارك امكانات نگهداري ) جانشين سازي و تعويض
 :Coccossis H, Maxa A, 2002(افزايش يابد ) حمل و نقل عمومي و موزه ها

57(    .  
قابل مشاهده است چهارچوب مذكور شامل  2 شكل شمارههمان گونه كه در 

اصول، اهداف و سياست هايي است كه جهت تدوين برنامه گردشگري در يك ناحيه اي 
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ت ها و تنگناهاي، محدوديف عوامل بحرانيتعر  

مطلوب ها و سطوحها، شاخصف آستانهيتعر  

  گوناگونينه هاي گز برير دسترسيتاث

يدي كلي عامل هايت برد كل بر مبنايف ظرفيتعر
يبحران

يگردشگررش يت پذي  ظرفياست هايبرآورد س  

)ييست نهايل(رشيت پذي ظرفيهاشاخص  

، يكي، اكولوژيكيزي فستميل سيه و تحليتجز
، ي، اقتصادياسي، سي، فرهنگي، اجتماعيتيجمع

ي ساختاري هايژگيو  

، نوع و سطح يگردشگره توسعل يه و تحليتجز
دات يت ها، توليانها، فعالي، جريتوسعه گردشگر

...ستراحتگاهها وگردشگر، وجود ا  

ن اهدافيتدو  

ياستراتژن يتدو  

ها، ها و فرصتسكيدها، ري مسائل، تهديمعرف
هايها و خروجيورود  

وهايسنار يابيارز  

 كاربرد

نه برترينتخاب گز  

يابي و ارزينيبازب  

هاي خروجييشناسا  
 يكيزي فبيترك
يكياكولوژو  

 يب اقتصاديترك
ياسيو س  

 و يب اجتماعيترك
يتيجمع  

فيت محلي گردشگري پايدار مي باشد كه به لحاظ ويژگي هاي خاص خود داراي ظر
  . (Coccossis H. Maxa A, 2002: 37)بكار مي رود 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 .Coccossis H)  ظرفيت پذيرش به عنوان بخشي از فرايند برنامه)2(شكل شماره
Maxa A, 2002: 37)  
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سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري نه به صورت يك مفهوم علمي يا يك 
ست آوردن يك رقم دقيق تعداد گردشگر بلكه به عنوان يك ابزار فرمول براي بد

سازمان جهاني . شود مي مديريتي انعطاف پذير براي توسعه گردشگري به كار گرفته
ل اعمال از ظرفيت پذيرش گردشگري اولين پيشنهاد را در ارتباط با يك تعريف قاب

چنين بيان مي كند كه وشده  ارايه نمود كه توسط بسياري از سازمانها پذيرفته گردشگر
TCCA كه مي توانند از يك مقصد گردشگري ديدن است  حداكثر تعداد افرادي
تخريب محيط فيزيكي اقتصادي و اجتماعي فرهنگي شوند كه باعث همچنين نمايند 

  ). PAP/RAC, 1997(انجام شود
  

   ظرفيت پذيرشمولفه ها و ويژگيهاي اصلي شكل دهنده
  ري ظرفيت پذيرش  معيارهاي اندازه گي-

  :دو جنبه بايد مورد توجه قرار گيردظرفيت پذيرش در تعيين 
هر دو جنبه طبيعي و ): اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي( محيط بومي .1

مي گيرد و ظرفيتي است كه بدون ايجاد  انسان ساخت محيط را در بر
صدمه به محيط طبيعي و انسان ساخت و نيز بروز مشكالت اجتماعي، 

 اقتصادي براي مردم محلي مي توان به آن دست يافت و در فرهنگي و
 . دكرعين حال تعادل مناسبي ميان توسعه و حفاظت محيط زيست برقرار 

به تعداد گردشگري اشاره دارد : تصوير ذهني و محصول گردشگري .2
كه با تصوير ذهني محصول گردشگري و تجارب محيطي و فرهنگي كه 

 گردشگري اگر ناحيه توسعه .ني داردگردشگر به دنبال آن است همخوا
ها را  مي خواهد آنگردشگراشباع شود، ممكن است جاذبه هايي كه 

 كيفيت و ،تجربه كند، خراب شوند و لطمه ببينند و به تدريج مقصد
 .محبوبيت خود را از دست بدهد
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   استانداردها، معيارها و ضوابط در مبحث ظرفيت پذيرش -
 از مكاني به مكان ديگر متفاوت باشد برخي از عوامل ظرفيت پذيرش مي تواند

  : موثر در اين ارتباط عبارتند از
ميزان آسيب پذيري محيط زيست و نوع آداب و رسوم و سبك  •

   فرهنگي مردم محلي –زندگي اجتماعي 
كيفيت تجاربي كه گردشگران در انتخاب مقصد خود جوياي آن  •

  . هستند
ي رود و محدوده اي را كه جامعه منافعي كه از گردشگري انتظار م •

  . محلي در بر مي گيرد
امكانات و خدمات قابل دسترسي و زيربنايي كه مي تواند با تقاضا  •

  .روبرو شود
به چند بايد در تعيين ظرفيت پذيرش و استانداردها و ضوابط مربوط به آن 

  :نكته توجه نمود
ظرفيت يارهاي اندازه گيري هر منطقه و نوع گردشگري آن منحصر به فرد مي باشد و مع

فصلي بودن مسأله مهمي در .   بايد مشخصاً براي آن منطقه تعريف شده باشدپذيرش 
سطح تحمل يا آستانه اشباع معموالً  فقط در فصل اوج و . مفهوم ظرفيت پذيرش  است

به دليل فصلي بودن . رونق گردشگري پيش مي آيد نه در بقيه سال و يا ميانگين ساليانه
چون براي .  در اين دوره است كه بيشترين فشار بر محيط وارد مي شودشگريگرد

ان بايد اقامتگاه ها، تأسيسات  و زيرساخت ها و تسهيالت گردشگربرآوردن نيازهاي 
 هدر گردشگريبخش عمده اين ظرفيت در دوران ركود .  زيادي ايجاد شودگردشگري

 بايد دوره ظرفيت پذيرش ن در تعيين بنابراي.  مي رود و بدون استفاده باقي مي ماند
با راهكارهاي . ان به حداكثر مقدار خود مي رسد را در نظر گرفتگردشگراوج كه تعداد 

مديريتي بازاريابي مثل هدايت تقاضا مي توان دوره اوج  تقاضاي گردشگري را كاهش 
ت منفي و اين كار عالوه بر اين كه اثرا. داد و از تعداد گردشگران در اين فصل كاست

 .فشارهاي محيطي را كاهش مي دهد از لحاظ اقتصادي هم سودمندتر است
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تحليل سطوح ظرفيت پذيرش نهايي بايد تعادلي را بين عوامل مثبت و منفي ايجاد كند 
اني كه مزاياي بهينه اي را براي كشور، منطقه، جامعه محلي و خود گردشگرو تعداد 
آن ها را در باالترين سطح نگه مي دارد، تعيين ان ايجاد مي كند و رضايتمندي گردشگر

سطح آسيب .   فايده صورت گيرد–تصميم گيري بايد بر اساس تحليل هزينه . كند
. رساني به محيط طبيعي و نقطه اشباع  از نظر ساكنين و گردشگران متفاوت است

عالوه براين . ان ممكن است سطح شلوغي و ازدحام بيشتري را تحمل كنندگردشگر
  . دراك ازدحام در ميان فرهنگ هاي مختلف متفاوت استا

تعيين ظرفيت پذيرش نيازمند تحليل هر پهنه و فعاليت در نظر گرفته شده 
براي ان است تا سطوح استفاده اي كه براي جامعه ميزبان و محل هاي تفرجي و 

و بازديدكنندگان از سطح نسبتا خوب و قابل تحملي برخوردار است را تشخيص داده 
  .تعيين نمود

  
  رويكردهاي مطرح در زمينه ظرفيت پذيرش گردشگري

مفهوم ظرفيت پذيرش  تعاريف زيادي دارد اما همه اين تعاريف  دو وجه 
هاي مبتني بر منبع مرتبط اول، مؤلفه  بيوفيزيكي كه با يكپارچگي جنبه: مشترك دارند

پس از بهره برداري يا استفاده است و بر سطوح آستانه يا مدارا و بردباري تأكيد دارد كه 
دوم، مؤلفه رفتاري . بيشتر ممكن است فشارهايي را بر اكوسيستم  طبيعي  تحميل كند

اما هنوز هيچ تعريف جهان شمول يا فرايند . كه كيفيت تجربه تفريحي را نشان مي دهد
   ) 1386طبيبيان و همكاران،  (.سيستماتيك استاندارد براي ارزيابي آن وجود ندارد

 (1986) O'reilly          نام مي برد از دو مكتب فكري مرتبط با ظرفيت پذيرش .
اولين مكتب فكري، ظرفيت گردشگري را توانايي ناحيه مقصد در جذب گردشگري پيش 

. كه اثرات منفي گردشگري توسط جامعه ميزبان احساس شود، در نظر مي گيرد از آن
خواهد و مي تواند جذب كند، تأكيد مي كند تا بنابراين بر تعداد گردشگراني كه مي 

تعداد گردشگراني كه مي خواهند يا مي توانند ترغيب شوند به ناحيه مقصد بيايند 
  ). 1973يونگ، (
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ها ناشي مي شود و ظرفيت هاي چرخهدومين مكتب فكري كه از تئوري
 خواهد گردشگري را به عنوان سطحي كه فراتر از آن جريانات گردشگر كاهشپذيرش 

همان طور كه توسط خود گردشگران ادراك مي ( يافت؛ چون ظرفيت هاي مشخص
افزايش مي يابند، نواحي مقصد از برآوردن نيازهاي آنان و جذب آن ها دست مي ) شود

   .كشند، به همين خاطر گردشگران جوياي مقاصد جايگزين مي شوند
ه با استفاده از كه اين مرحل) development(سومين مرحله توسعه مي باشد

ظهور بازار هاي مشخص و تعريف شده ، افزايش  در كنترل و سرمايه گذاري خارجي، 
مرحله ي بعد .  كاهش در مشاركت و كنترل محلي و تبليغات سنگين شناخته مي شود

در اين مرحله بخش عمده اي از اقتصاد ). consolidation(مرحله ي تحكيم است 
تسهيالت و كسب و كار هاي عمده ي . شگري مي باشدمقصد وابسته و متكي به گرد

ارائه دهنده ي خدمات گردشگري در اين مرحله به طور ويژه محل هاي اقامتي مي 
در اين مرحله با استفاده از فعاليتهاي بازاريابي و تبليغات ديداركنند گان بيشتر از . باشد

در .  تر مي شود يمسافتهاي دورتر به مقصد جذب مي شوند و فصل گردشگري طوالن
اين مرحله بحث ظرفيت پذيرش گردشگري مطرح مي شود و مقصد به ظرفيت پذيرش 
خود رسيده و تعداد ديداركنند گان به اوج مي رسد، در اين شرايط مقصد وارد مرحله 

در اين مرحله است كه تاثيرات منفي ). stagnation(ي پنجم يعني بلوغ مي شود 
در اين شرايط . ظهور مي كند) فرهنگي- و اجتماعياقتصادي، محيطي،( گردشگري

ضروري است كه تالشهاي قابل توجهي به منظور حفظ سطوح ديدار از منابع طبيعي و 
بنابراين . فرهنگي كه ممكن است تخريب شده و يا كيفيت آنها تنزل يابد انجام گيرد

 باشد و با استفاده راهبرد هاي توسعه بايد در جهت حفظ و نگه داري و ارتقاء اين منابع
در اين . از راهبرداهاي بازاريابي سعي در كاهش تعداد ديداركنند گان داشته باشيم

مرحله ممكن است از جذابيت مقصد كاسته شود و بايد سعي در جابه جايي تقاضا از 
  . لحاظ مكاني و زماني داشته باشيم

مواجه مي است كه با كاهش ديدار كننده مرحله ي آخر مقصد گردشگري در 
در اين نقطه مقصد ها تقاضاي خود را تا حدود زيادي از دست داده و ). decline (شود
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و اند ممكن است به آنجا مراجعه نكنند بيشتر ديداركنند گان كه از مقصد ديدار كرده 
جوامعي را كه به اين مرحله رسيده اند .  نداشته باشندتمايلي به ديدار مجدد از مقصد

 و اشته و به صنعت ديگري رو آورده انديا اين كه گردشگري را كنار گذ: ند انتخاب داردو
يا با استفاده از خالقيت، نو آوري و مديريت اثر بخش اقدام به جذب بازار جديد داشته و 
امكانات يا منابع طبيعي و فرهنگي  را كه تا حدودي در نتيجه ي اقدامات گذشته غير 

  .ري شده اند تجديد و باز سازي كرده اندقابل بهره بردا
ر اصلي يعني  گردشگري براي ظرفيت پذيرش دو عنصدر برنامه ريزي توسعه

عنصر رفتاري كه مشخص كننده كيفيت تجربه اي است كه بازديدكنندگان و يا 
گردشگران از ناحيه تفرجگاهي بدست مي آورند و عنصر بيوفيزيكي كه مشخص كننده 

يزيكي ناحيه تفرجگاهي با توجه به رفتار گردشگران مي باشد در نظر كيفيت طبيعي و ف
بر اين اساس در روش شناسي معرفي شده توسط اتحاديه جهاني . گرفته مي شود

حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي براي برآورد ظرفيت پذيرش نواحي طبيعي براي 
، )PCC (مقاصد گردشگري سه نوع ظرفيت پذيرش يعني ظرفيت پذيرش فيزيكي

طبيبيان و همكاران، (مورد توجه قرار گرفته است ) ECC(و موثر، ) RCC(واقعي
1386 .(  

 
  هاتجزيه و تحليل و آناليز يافته

   تهران 12سنجش ظرفيت پذيرش فيزيكي ـ كالبدي منطقه 
   تهران12 سنجش ظرفيت پذيرش فيزيكي منطقه -

سنجي گردشگري و همانگونه كه ذكر گرديد در بررسي هاي تخصصي امكان 
براي بارگذاري فعاليت هاي گردشگري يكي از مباحث مهم در اين زمينه يعني ظرفيت 

 كه در اين مقاله بايد مطالعه كردتحمل يا پذيرش منطقه را از دو بعد كالبدي و انساني 
.  تهران پرداخته است12 قهمحقق به تعيين و بررسي ظرفيت پذيرش كالبدي منط

  . در پهنه سرزميني را نشان مي دهد12ه  مديريت منطق3شكل 
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نويسندگان : مĤخذ(پهنه سرزميني در12موقعيت منطقه )3( شمارهشكل
1389(  

در مبحث ظرفيت پذيرش كالبدي در راستاي امكان سنجي براي ايجاد و 
ظرفيت .  توسعه فعاليت هاي گردشگري به بررسي ظرفيت پذيرش فيزيكي مي پردازيم

 است از حداكثر تعداد بازديدكنندگاني كه در يك زمان و مكان پذيرش فيزيكي عبارت
 به صورت 12اين نوع ظرفيت براي منطقه . معين مي توانند حضور فيزيكي داشته باشند

  .شودزير برآورده مي
A=هكتار1350 متر مربع معادل 13503887 ، 12 مساحت كل منطقه   
rf=ا توجه به نبود امكانات اقامتي مناسب ، ب12 تعداد ساعات بازديد در هر روز از منطقه

نگاهي به (تهران بيشتر از يك روز نيست  منطقه در منطقه و وجود ان در مناطق شمالي
 ساعت حضور 10كه در اين گزارش فرض بر ) ها نيز موئد اين امر استنتايج پرسشنامه

هاي يمايشباشد و متوسط زمان بازديد هر گردشگر با توجه به پگردشگر در منطقه مي
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هاي عمقي با گردشگران، اهالي و هاي تكميلي و مصاحبهميداني نگارنده، پرسشنامه
  . باشدمسئولين امر به شرح زير مي

هاي عمقي انجام گرفته بخش اعظم هاي پرسشنامه و مصاحبهطبق يافته
 كنند بيشتر از يك روز در منطقه اقامت نداشته و ديدن مي12گردشگراني كه از منطقه

الزم به ذكر است با توجه به تعريف سازمان . مي نمايند ديدن پرجاذبهاز چند منطقه 
روز و حداكثر را كه مدت زمان حداقل اقامت را يك شبانه(جهاني گردشگري از گردشگر 

 از تعداد بسيار محدودي گردشگر برخوردار است و غالب افراد 12منطقه)  ماه دانسته6
هايي كه  بازديدكننده بوده نه گردشگر، غالب جاذبهوارد شده به منطقه از نوع
كنند شامل محدوده تاريخي ارگ تهران، كاخ گلستان، گردشگران از آن بازديد مي

محدوده الله زار به خاطر معماري تاريخي دوره قاجاريه و زون فراغتي و محدوده 
البته تعداد . باشدبهارستان، موزه هنرهاي ملي و باغ نگارستان و ساختمان مجلس مي

كنند ها و معماري منطقه ديدن ميهايي مانند، ساختمانمعدودي از گردشگران از جاذبه
متوسط زمان بازديد يك گردشگر . باشدكه تعداد آنها بسيار اندك بوده و قابل ذكر نمي

الزم به ذكر است كه اطالعات . باشدمي 1شماره  به شرح جدول 12معمولي از منطقه 
نمايند و همچنين ميزان ساعاتي كه هايي كه گردشگران از آن بازديد ميجاذبهمربوط به 

ها و گردشگران درمنطقه صرف بازديد و استراحت مي كنند از تجزيه و تحليل پرسشنامه
هاي عمقي، بويژه با مسئولين منطقه همچنين تكميل اين اطالعات از طريق مصاحبه

  . باشدمي
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: مĤخذ (12 در منطقهجاذبه هاي گردشگرييع فضايي توز) 4(شماره  شكل

  )1389نويسندگان 
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   تهران12 بررسي مدت زمان اقامت و بازديد گردشگران در منطقه )1(جدول شماره 
هاي گردشگرانفعاليت حداكثر زمان  

 مورد استفاده
حداقل زمان مورد 

 استفاده
متوسط زمان 
 مورد استفاده

رها و عبور و مرور در داخل محو
 راههاي دسترسي شهر

  دقيقه60  دقيقه30  دقيقه90

  دقيقه40  دقيقه20  دقيقه60 بازديد از زون و محدوده الله ازر
  دقيقه40  دقيقه20  دقيقه60 بازديد از زون ومحدوده بهارستان
بازديد از زون ومحدوده بازار و 

 ارگ تهران
  دقيقه60  دقيقه30  دقيقه90

 60  دقيقه30  دقيقه90 صرف نهار
دقيقه20  دقيقه60 استراحت و رفع خستگي   دقيقه40 

 30 ساعت و 7 جمع
 دقيقه

 30 ساعت و 2
 دقيقه

  ساعت5

هاي عمقيهاي ميداني و مصاحبهپيمايش: مأخذ  
 

 ساعت 10روز  در شبانه12 با توجه به اينكه ساعات بازديد از منطقه بنابراين
هاي مختلف گران جهت گردش و بازديد از جاذبهبوده و متوسط زمان مورد نياز گردش

 ساعت است كه نشان از ساعات بااليي جهت 5منطقه و استراحت و صرف نهار در حدود 
ن آمدن ميزان ظرفيت بازديد از منطقه توسط گردشگران دارد كه اين امر باعث پايي

  .   ساعت خواهد بود2 منطقه Rf.  درمنطقه خواهد شدپذيرش گردشگر
 25

10
==Rf  

 12طور متوسط نياز دارد تا بتواند در منطقه مقدار فضايي كه هر گردشگر به 
 مترمربع 2هاي گردشگري آن ديدن نمايد در حدود به راحتي جابجا شده و از جاذبه

 12ه بنابراين با توجه به محاسبات فوق ظرفيت پذيرش فيزيكي گردشگري منطق. است
  : به قرار زير خواهد بود

Pcc = A* * Rf 
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Pcc=13503887* 2/1  نفر در روز 13503887=2*
 نفر در سال 4928918755=365*13503887

و تعداد ساعات بازديد گردشگران از منطقه و 12با توجه به وسعت محدوده منطقه 
هاي فراغتي  فعاليتهمچنين حداقل فضاي مورد نياز گردشگران جهت بازديد و انجام

 نفر 13503887ظرفيت پذيرش فيزيكي گردشگري منطقه به طور متوسط در حدود 
 ميليارد نفر 4باشد كه اين رقم در طول كل سال به بيش از گردشگر به طور روزانه مي

اي كه در اين جا بايستي مدنظر داشت اين است كه اين ميزان ظرفيت اما نكته. باشدمي
منطقه بوده و در واقع اين منطقه توانايي پذيرش اين تعداد گردشگر را پذيرش فيزيكي 

ريزي شهري و تواند در برنامهو اين تعداد گردشگر نمي. به صورت روزانه و ساالنه ندارد
گردشگري مالك عمل قرار گيرد از اين رو بايستي ظرفيت پذيرش واقعي و موثر منطقه 

  . نيز محاسبه گردد
 

  12ش واقعي منطقه سنجش ظرفيت پذير
 در ابتدا بايستي كاربري 12جهت سنجش ظرفيت پذيرش واقعي منطقه 

هاي هايي كه در آنها انجام فعاليتاراضي منطقه را مدنظر قرار داده تا بتوان كاربري
ست را ها در آنها ميسر نيين گونه فعاليتهايي كه انجام اپذير از كاربريگردشگري امكان

 نشان 12نتيجه بررسي كاربري اراضي وضع موجود منطقه . نموداز يك ديگر تفكيك 
دهد كه متاسفانه اين منطقه نيز به مانند غالب مناطق گردشگرپذير كشور از فضاي مي

بسيار محدودي جهت پوشش دادن به نيازهاي فراغتي، تفريحي و تفرجي گردشگران 
مشهود است فضاهايي كه گونه كه در جدول كاربري اراضي منطقه همان. برخوردار است

 متر مربع به 95217 به گردشگري اختصاص داده شده است در حدود 12در منطقه 
كاربري گردشگري و پذيرايي اختصاص يافته است اين ميزان يك درصد از اراضي 
منطقه را به خود اختصاص داده است از ديگر اراضي منطقه كه مورد استفاده گردشگران 

 5 متر مربع حدود 682411ا و فضاي سبزمنطقه مي باشد كه گيرد بوستانهقرار مي
  . درصد از كاربري منطقه را به خود اختصاص داده است
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  :  عبارتند از12عوامل محدودكننده ظرفيت پذيرش منطقه 
 عامل محدودكننده كاربري اراضي منطقه = 1

 متر مربع را 13503887 تهران مساحتي در حدود 12مجموع محدوده منطقه 
هاي مختلف شهري اختصاص يافته است و بخش عمده اين گيرد و به كاربرير بر ميد

بوده كه امكان استفاده توسط ...  اداري  و-ها اراضي مسكوني و تجاري كاربري
گردشگران را نداشته و تنها قسمتي از اراضي منطقه كه مورد بازديد گردشگران قرار 

شگري منطقه است كه مساحتي در حدود گيرد محدوده تاريخي ـ فرهنگي ـ گردمي
ها اختصاص يافته و بخشي از اين محدوده نيز به ساير كاربري.  متر مربع است757628

يا به صورت تعطيل مي باشد كه نمونه هاي آن در زون الله زار و حوزه بازار بسيار زياد 
شامل اراضي اين اراضي . هاي گردشگري را ندارداست كه قابليت استفاده جهت فعاليت

 متر مربع 189407مسكوني، تجاري و اداري مي باشد در مجموع اين اراضي داراي 
هاي داراي عملكرد گردشگري شامل مساحت پس مساحت كاربري. مساحت است

يعني . محدوده فرهنگي تاريخي منهاي كاربري هاي فاقد فعاليتهاي گردشگري است
 12ري هاي فاقد گردشگري در منطقه  متر مربع، از اين رو مساحت كل كارب568221

  : عبارت است از
  0,957هاي فاقد گردشگري   مساحت كاربري = 12935666متر مربع

957/0
13503877
12935666

= 

 
-هاي گردشگري ميهاي فاقد گردشگري بر كاربرياز تقسيم مساحت كاربري

 بنابراين حاصل توان عامل محدودكننده مربوط به كاربري اراضي منطقه را محاسبه نمود
.                                        باشدمحاسبه عامل محدوديت مربوط به كاربري اراضي منطقه به صورت زير مي

7/95=  7/100*0/957  
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  )1389نويسندگان : مĤخذ (12نقشه كاربري اراضي منطقه ) 5(شكل شماره 

  
  

 عامل محدود كننده تعداد روزهاي باراني شديد  -1
 روز بارندگي شديد وجود 16 به طور متوسط حدود 12 روز سال در منطقه 365از كل 

                .                        باشد هاي گردشگري ميسر نميدارد كه امكان انجام فعاليت
  

384100365
16 /=×=CF  
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 عداد روزهاي آفتابي شديد عامل محدودكننده ت -2
-باشد كه عمال فعاليت داراي آفتاب شديد مي12 روز در منطقه 68 ،از كل روزهاي سال

  باشد پذير نميهاي گردشگري مگر به صورت جزيي و پراكنده امكان
6318100365

68 /=×=CF  

مين پوشيده شده بندان شديد و زعامل محدودكننده تعداد روزهاي يخ -3
 از برف 

 12منطقه   زمستان. دهد  مي  رخ  روز در سال15حدود  12 منطقه  در يخبندان پديده
   ماه  در بهمن  روز آن5،  ماه  در دي  روز آن10   دارد كه يخبندان  روز15مجموعاً 

ا  از اوايل زمستان ت12منطقه   همان طور كه در اين پژوهش ذكر گرديد. افتد مي اتفاق
  . باشداواسط زمستان از وضعيت گردشگري چندان مناسبي برخوردار نمي

14100365
15 /=×=CF  

 12 هايي كه بدست آمده ميزان ظرفيت پذيرش واقعي منطقه CFبا توجه به مجموعه  
  .  شودبصورت زير برآورد مي

  *  

100
14100

100
6318100

100
384100

100
79510013503887 //// −

×
−

×
−

×
−

×=Rcc  

Rcc =13503887 *0.043 * 0.9562 * 0.8137 * 0.959  
Rcc =433270 در روز نفر  
Rcc =158143550 در سال نفر  

  12سنجش ظرفيت پذيرش موثرمنطقه 
اين نوع ظرفيت به حداكثر بازديدكنندگان از يك مكان كه مديريت موجود 

 توانمندي اداره آن را به صورت پايدار دارد گويند
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IMC= 12آل براي مديريت پايدار گردشگري منطقه تعداد نيروي انساني ايده  
AMC= تعداد نيروي انساني موجود 

هاي  با توجه به تعداد نيروي انساني فعال در زمينه فعاليت12ظرفيت مديريتي منطقه 
پايدار گردشگري به صورت تعداد پرسنل حوزه  گردشگري موجود در شهرداري منطقه 

  : باشدهاي گردشگري به صورت زير ميينه فعاليت در زم12
  ؛12منطقه  وجود افراد علمي و تكنيكي در رابطه با مديريت توسعه گردشگري در

 نفر بوده، اين در حالي است 5 ود در حد12تعداد پرسنل موجود در شهرداري منطقه 
هاي گردشگري كه بنابر گفته كارشناسان اين نهاد مديريتي براي مديريت پايدار فعاليت

  .  نفر نيروي متخصص نياز است30 به حداقل 12در منطقه 
38310030

530 /=×
−

=FM  

100
383100433270 /−

×=Ecc  

 Ecc =433270 *0.167 =72356 نفر در روز 
ECC =72356 * 365 =     26409940   

ه طور متوسط  در طي سالهاي گذشته ب12منطقهبر اساس آمار شهرداري، 
اي، ملي و بيش از يك ميليون بازديد كننده ساالنه در سطوح مختلف محلي، منطقه

رود حجم اين تعداد با توجه به شناخته شدن المللي جذب نموده و انتظار ميحتي بين
 بهار و 12بنابر آمارهاي مذكور فصل رونق بازديد از منطقه . اين منطقه افزايش يابد

جم عظيمي از بازديد كنندگان در فصل بهار بويژه فروردين ماه و تابستان بوده و ح
اي كه در برخي از روزها بيش از گونهبه. كنندارديبهشت ماه از اين منطقه ديدن مي

. در حالي كه مطابق با محاسبات انجام گرفته. بازديد كرده اند 12 هزار نفر ازمنطقه 200
اين . باشد نفر در روز مي433270ادل  مع12ظرفيت پذيرش گردشگري واقعي منطقه 

دهد كه ظرفيت پذيرش موثرمنطقه ساالنه كمتر از تعداد گردشگران محاسبات نشان مي
  . باشدورودي ساالنه به منطقه مي
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 نتيجه گيري  
ها در راستاي سنجش ظرفيت در اين مقاله به تجزيه و تحليل و آناليز يافته

 محيطي پرداخته شد و با -ي  از بعد كالبد تهران12تحمل گردشگري شهر منطقه 
 تهران 12توجه به مدل مفهومي پژوهش، ابتداء ظرفيت پذيرش گردشگري شهر منطقه 

از ابعاد كالبدي ـ فيزيكي بر طبق مدل اتحاديه جهاني حفاظت از محيط زيست در سه 
  .بعد فيزيكي، واقعي و موثر محاسبه گرديد
ه حجم گردشگران ورودي در ايام پررونق دهد كنتيجه اين محاسبات نشان مي

  .  گردشگري بيش از ظرفيت پذيرش موثر اين شهر است
نتيجه كلي اين بخش از مطالعات نشان مي دهد كه مقصد گردشگري شهر 

 تهران به علت هجوم گردشگران به اين مقصد در يك چرخه ناقص به مرحله 12منطقه 
هاي گردشگري اين مقصد هنوز در ساختهر چند كه تسهيالت و زير. بلوغ رسيده است

اي قرار گرفته است كه به تدريج آثار اين مقصد در مرحله.  مرحله اكتشاف قرار دارد
نتيجه . شودمخرب محيطي و اجتماعي ـ اقتصادي آن از سوي گردشگران درك مي

 12بدست آمده از مدل تحقيق نيز تاييد نموده كه حجم گردشگران ورودي به منطقه 
گونه نتيجه توان ايندر مجموع مي. باشدان بيش از ظرفيت پذيرش اين شهر ميتهر

گرفت كه بدليل حجم ورودي گردشگران بيش از ظرفيت پذيرش كالبدي اين مقصد 
گردشگري، جامعه ميزبان نيز تاثيرات نامطلوب و منفي گردشگري را در ابعاد مختلف 

از ديگر سو كيفيت تجربه . اندهاقتصادي، اجتماعي، محيطي  كالبدي احساس نمود
هاي با  شهر تهران رو به كاهش است و تنها وجود جاذبه12گردشگري نيز در منطقه 

اهميت در اين شهر باعث جذب گردشگران به اين مقصد گردشگري شده است و 
امكانات و تسهيالت مناسب گردشگري نتوانسته است نقش مناسبي در اين ميان ايفاء 

  .نمايد
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  بع و مĤخذمنا
بررسي و تبيين نقش صنعت : )1386(،انوري آريا مينا و نساج مينا -1

اي جغرافيا، گردشگري و توسعه ، همايش منطقهجهانگردي در فضاهاي شهري
  . پايدار، اسالمشهر

، تهران، سازمان شهرداريها و دهياريهاي الفباي شهر): 1384(برآبادي، محمود، -2
  . كشور

هاي نظريه): 1382(حسين و حسين رجبي سناجردي،پاپلي يزدي، محمد -3
 . ، تهران، انتشارات سمتشهر و پيرامون

 . اطالعات گردشگري شهر تهران): 1387(،تهرانپايگاه ميراث فرهنگي شهر  -4
، اندازي جامعجهانگردي در چشم): 1377(چاك داي، گي و همكاران، -5

 .  دفتر پژوهشهاي فرهنگيترجمه علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي، تهران، 
 ،ي در علوم انسانقي بر روش تحقيا مقدمه): 1377(نيا، محمدرضا،حافظ -6

  .  »سمت « كتب علوم انسانينيتهران، سازمان مطالعه و تدو
چالش هاي توسعه پايدار از منظر ): 1382(زاهدي شمس السادات، -7

   . 3، شماره 7علوم انساني، دوره : ، مجله مدرساكوتوريسم
): 1386(طبيبيان منوچهر، ستوده احد، شايسته كامران، چلبيانلو رضا، -8

هاي برآورد كمي ظرفيت برد و ارائه يك نمونه جستاري بر مفاهيم و روش
-ريزي راهبردي توسعه گردشگري دره عباسكاربردي بر پايه تجربه برنامه

 .  29نامه همدان، نشريه هنرهاي زيبا، شماره ـ گنجآباد 
، محيطياثرات حضور گردشگران بر منابع زيست): 1382(ليزاده كتايون،ع -9

 .  44مجله پژوهشهاي جغرافيايي، شماره 
، ترجمه عبدالرضا گردشگري و توسعه در جهان سوم): 1378(لي جان، -10
السادات صالحي امين، تهران، شركت چاپ و نشر الدين افتخاري و معصومهركن

 .  بازرگاني
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، سياستگذاري جهانگردي): 1378(ل، كالين و جنكينز جان، ام،مايكل ها -11
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 .  ، تهراناطالعات جمعيتي شهر تهران): 1385(ران،مركز آمار اي -13
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