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مقدمه
فشار روزافزون بر محیط زیست را در پی ،قرن اخیررشد سریع صنعت گردشگري در نیم

ها حاکی از آن است که اولویت دادن به منافع اقتصادي ناشی از توسعه بررسی. داشته است
دار شدن اصول توسعه پایدار در مناطق مختلف گسیخته صنعت گردشگري موجب خدشهعنان

بر این ). 10، 1389،زاهدي(طرات روزافزونی مواجه کرده استشده و محیط زیست را با خ
هاي کاهش فشار بر محیط زیست، تعیین ظرفیت برد مناطق مختلف اساس یکی از راه

تعیین مقدار . ها بر اساس این ظرفیت استگردشگري و تعیین مقدار فضاي مورد نیاز کاربري
ترین آن تعداد و نوع تلفی دارد که مهمفضاي مورد نیاز براي هر کاربري بستگی به عوامل مخ

هاي گردشگري براي اهداف مختلف استفاده گردشگران و مسافرانی است که از سایت
هاي تعیین تعداد گردشگر مجاز براي ورود به سایت نیز با توجه به ظرفیت برد مجموعه. کنندمی

باگردشگرمجازدادتعبرآورد). 63، 1393،مهندسان مشاور شار(شودگردشگري تعیین می
واقتصادي- اجتماعیشرایطویکسوازمنطقهبیولوژیکوفیزیکیمحیطهايویژگیبهتوجه

. پذیردمیصورتدیگر،سويازخدماتیوروانیمتفاوتابعاددرگردشگرانهاينیازمندي
یولوژیکبفیزیکی،عواملتأثیربایدکهاستپیچیدهکاريتحملظرفیتتعیینجهتهمینبه
توجهبایدحالعیندر. دهدقرارتوجهموردرایکدیگربرفرهنگیاقتصادي،اجتماعی،و

اجرا قابلهاییمحیطازدستهآنبرايگردشگرمجازتعدادوتحملظرفیتمحاسبهکهداشت
.پذیردمیصورتخاصیدروازهطریقازوکنترلقابلآنبهافرادورودکهاست

ین مبحث، در این پژوهش تالش شده است تا با تعیین ظرفیت برد گردشگري با توجه به ا
متناسب با بازار هدف این مجموعه، ،هکتار است10مجموعه سیرچ کرمان که بالغ بر 

هاي مناسب در نظر گرفته شود و سپس با توجه به آستانه تحمل و ظرفیت سایت براي کاربري
.هاي مورد نیاز اقدام شودبرينسبت به تعیین میزان کار،جذب گردشگر

. هاي استاندارد در فضاهاي گردشگري استاز جمله مسائل پیش رو در این زمینه نبود سرانه
هاي شهري تعدیل شده هاي کاربريسرانه،هاي مختلفبر این اساس براي تعیین سرانه کاربري

.و براي سایت گردشگري مورد مطالعه استفاده شده است

مبانی نظري
وزاتریناشتغالازیکیصنعت وترینمتنوعوترینبزرگگردشگريومسافرتنعتص

امروزه صنعت ). 1391،82،باباخانزاده و لطفی(رودشمار میبهدنیادرصنایعپردرآمدترین
اي و عاملی جایگزین براي توسعه نواحی هاي مهم توسعه پایدار منطقهگردشگري یکی از زمینه
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توسعهپیدایش مفاهیمبا).  1391،46،جمعه پور و همکاران(رودافتاده به شمار میاي و دورحاشیه
زیست محیطی واجتماعیاقتصادي،توسعهمیانتعادلآن، رعایتضوابطواصولطراحیوپایدار
هاياز روشاستفادهباتاشدندبر آنبرنامه ریزانواهمیت یافتهمیزبانخصوصیات مناطقبرمبتنی

اقدام محیطیزیستواجتماعیاقتصادي،هايفعالیتثغورتعیین حدود وختلف نسبت بهم
. شود ها بیان میمعموالً پایداري با مفهوم محدودیت). 1392،21،نوري و همکاران(کنند

شوندهاي ظرفیت برد سنجیده میهایی که با شاخصها است، کنترلها به معناي کنترلمحدودیت
گردشگراننیازهايبهتوجهبرعالوهپایدارگردشگري). 1388،37،ز و مخدومصنایع گلدو(

،پور و همکارانحسن(پردازدمیآیندههايفرصتافزودنونگهداريبه،میزبانجامعهوکنونی
منابعوزیستمحیطازحفاظتاصلیبعددودارايگردشگريپایدارتوسعه). 179، 1390

اصوالٌابعاداین. است» ظرفیت پذیري«کلیدي ومفهوم اساسییکویفرهنگمیراثوگردشگري
هايریزيبرنامهومشیخطقالب تعییندرآنمرزهايسنجشوپذیريظرفیتچارچوبدر

).Middelton 1998.p266(آیددرمیاجرابهمحلییکپارچهومنسجم
ازحد مشخصیبهقائلغیرطبیعی،یاوطبیعیچهها،محیطتمامیبرايپذیرشظرفیت
درهاییآسیبوبه تخریبمنجرآستانه،وسطحاینازعبور. استاستفادهسطحیابارگذاري

وپورحسن(شدخواهددیدارکنندگانرضایتسطحکاهشباعثیاومختلفهايمقیاس
،توسعهمختلفهايبرنامهبرايکهاستايپایهعدديبردظرفیت.)1390،180،همکاران

،جعفري و همکاران(شودگرفتهنظردرآندرهامحدودیتوامکاناتهمچونعواملیبایدمی
1391،1.(
کهاستافراديشمارشامل حداکثربردظرفیتگردشگري،جهانیسازمانتعریفطبقبر

محیط فیزیکی،تخریبموجباینکهبدونکنند،بازدیدمقصد گردشگريیکازتوانندمی
رضایتکیفیتدرپذیرشفرهنگی و کاهش غیر قابل–اجتماعی –صادي اقتشرایط

انسانیزیستگاهبردظرفیت). World Tourism Organizarion,1992(گردند بازدیدکنندگان
محیطبهتواندمیهاتوسط انسانکهفشاريوبارحداکثرباآن،برابرافرادحداکثر تعدادبجاي

،گردشگريپذیرشظرفیتتعیین). 1387،89،اده تهرانیعباس ز(شودتحمیلزیست آنها
توسعهمحل،هايویژگیتحلیلاساسبرمعموالًکهاستریزيبرنامهدرضروريمشیخط

تحلیلبرايبازخورديهمچنینوپذیردمیصورتگردشگراناستفادهمورداماکنومحل
).1391،همکارانوپوراحمد(استگردشگريبازارهاي

ظرفیت برد ،ظرفیت برد زیست محیطی: فیت برد گردشگري شامل سه بخش استظر
زیست محیطی بردظرفیت). 1391،21،رمضانی و قائمی راد(اجتماعی و ظرفیت برد اقتصادي 
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زیستگاهیکتوسطتوانندمیخاص کهجمعیتیافرادازتعدادحداکثر: ازعبارت است
تخریبی پایدارآنپشتیبان حیاتهايسیستمعملکردواريبه پایداینکهشوند، بدونپشتیبانی

در ظرفیت برد اجتماعی بردباري و ازدحام از دیدگاه بومیان ).Meadows,1992(سازندوارد
ظرفیت برد ). Lawson,et al,2003(شودمندي گردشگران برآورد میساکن در منطقه و رضایت
هاي اقتصادي دون آسیب رساندن به فعالیتهاي اقتصادي است که باقتصادي سطحی از فعالیت
هاي هاي گردشگري نباید با دیگر بخشبه این معنی که فعالیت. گیردکلیدي محلی صورت می

).  Nghi,2007,p80(اقتصادي تداخل داشته باشد و یا موجب کاهش درآمد مردم محلی شود
هاي تفریحی و ي از محلبردارریزي، نحوه بهرهبنابراین ظرفیت برد مبنایی است براي طرح

( آورد گردشگري که نسبتی از امکانات را براي مهیاکردن شرایط بهینه گردشگري فراهم می
).1381،110،نهرلی
بهرفتاريعنصریعنیاصلیعنصردوبرد،ظرفیتبرايتوریسم،توسعهریزيبرنامهدر

عنصروآورندمیدستبهگردشگريناحیهازبازدیدکنندگانکهايمعنی کیفیت تجربه
رفتاربهتوجهباگردشگري،ناحیهفیزیکیوطبیعیکننده کیفیتکه مشخصبیوفیزیکی

توسطشدهمعرفیشناسیروشدراساس،اینبر. شودمیگرفتهنظردراست،گردشگران
برايطبیعینواحیبردظرفیتبرآوردبرايطبیعیمنابعوطبیعتازجهانی حفاظتاتحادیه

مورد توجه قرار گرفته است 3و مؤثر2واقعی،1فیزیکیبردظرفیتنوعسهمقاصد گردشگري
).213و 1392،212،پور یزدي  و ملکیان(

ریزي کاربري اراضی در مطالعات فرآیند برنامه:ریزي کاربري اراضیفرآیند برنامه
:اند از که عبارتگیرد هاي گردشگري در چند مرحله صورت میویژه در طرحمختلف و به

. هاي کاربري اراضی استاین مرحله اولین گام در بررسی: بررسی وضع موجود) الف
. شود در این مرحله انجام می... ها و بارگذاري،توپوگرافی،هامشخص نمودن انواع کاربري

در این : هاي آتی و نقشه پیشنهاديبینی کاربريتجزیه و تحلیل وضع موجود  و پیش) ب
حرایم ،مناطق فرسایشی،نقاط حادثه خیر( رحله با توجه به شرایط موجود کلیه تنگناها م

...) هاي مناسب و دسترسی،هاي مناسبشیب،اندازهاي مناسبچشم(ها و توان...) تأسیسات و
همچنین در . شودهاي آتی آماده میبینی کاربريمورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط براي پیش

ها و تنگناهاي موجود، نوع گردشگران و توان،جامعه میزبان،له با توجه به بازار هدفاین مرح
).16و 15، 1392،زیاري(شودها پیشنهاد میترین کاربريبهینه

1. Physical Carrying Capacity
2. Real Carrying Capacity
3. Effective Carrying Capacity
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ها از اهمیت قابل توجهی یابی کلیه کاربريدر این مرحله توجه به معیارهاي بهینه در مکان
آسایش، کارآیی، مطلوبیت، سالمتی و ،هازگاري کاربرياین معیارها شامل سا. برخوردار است

همچنین تعیین ضوابط و مقررات که شامل سطح اشغال ). 1378،25،سعیدنیا(شودایمنی می
ها ضوابط راه،تفکیک اراضی،هاي مجاز، مشروط و ممنوع، حرایمها، تراکم، کاربريکاربري

له ارائه شود و اجراي هرگونه کاربري بر اساس تواند در این مرحنیز می... و شبکه ارتباطی و 
).211و 210، 1390،شیعه(این ضوابط صورت خواهد گرفت

هاي کاربريمفهوم سرانه
در واقع سرانه عبارت است از مقدار ،تقسیم بر جمعیت،سرانه عبارت است از مساحت

، 1392،زیاري(رسدها به هر نفر جمعیت میزمینی که به طور متوسط از هر کدام از کاربري
هاي پیشنهادي در رابطه با کاربرد اراضی و نیازهاي جمعیت تعیین هر یک از سرانه). 56
ها و بایست تعداد جمعیت هدف مشخص و براي هر یک از کاربريبنابراین ابتدا می. شودمی

ادي را تعیین سرانه کل پیشنه،هااي معین نمود که مجموع این سرانهسرانه،اجزاء مربوط به آنها
).169، 1378،شیعه(شودنماید و در آخر مقدار مساحت مورد نیاز مشخص میمی

سابقه پژوهش
مدیریتدرابتداوداردمنابع طبیعیمدیریتدرطوالنینسبتبهايسابقهبردظرفیتمفهوم

مشخصزیستگاهیککهگونهیکجمعیتازتعیین تعداديجهتحیات وحشومراتع
پذیريتجدیدتوانپذیري وسازش،)تولید(وريبهرهکهصورتیدرپناه دهدهاآناند بهتومی
موردنیزطبیعیمدیریت منابعدیگرهايبخشدرمروربهگردید وتعریف،گرددحفظهاآن

دهه اواسطدرباراولینبرايتفرجی،نواحیوهازمینه مدیریت پاركدر. گرفتقراراستفاده
).1390،66،شایسته و همکاران(شدپیشنهادمفهوماینازاستفادهمیالدي1930

هاي اخیر مقاالت مختلفی در سال،در ارتباط با تعیین ظرفیت برد در مناطق گردشگري
بردظرفیتمعرفیوبررسی: اند ازترین موارد آنها عبارتتألیف شده است که برخی از مهم

کمیبرآوردهايروشومفاهیمبر، جستاري)1381(توسط نهرلی و رضاییتفرجگاهی
گردشگريتوسعهراهبرديریزيبرنامهتجربهپایهبرکاربردينمونهیکارائهوبردظرفیت
دربردظرفیتمفاهیمتلفیق،)1386( همدان، توسط طبیبیان و همکاران   گنجنامه-آبادعباس
بهینهمدیریتبرنامه،)1387( س زاده تهرانی توسط عباشهريمدیریتوریزيبرنامهفرایند

تفرجی توسط شایسته مناطقپایداردر مدیریتبردظرفیتمفهومکاربردجهتابزاريتفرجی،
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شده قیصري استان ارزیابی ظرفیت برد گردشگري منطقه حفاظت،)1390(و همکاران 
برايواقعیوفیزیکیردبظرفیتتعیین،)1392(چهارمحال و بختیاري توسط شیخ و همکاران

اشترانکوه توسط محمودي و همکاران شدهحفاظتمنطقهدرگردشگريهايفعالیتاجراي
قم توسط پور یزدي و همکاران شهريهايپاركگردشگريبردظرفیتبرآورد،)1392(
هاي گردشگري هاي سایتاما در ارتباط با نقش ظرفیت برد در تعیین کاربري... . و) 1392(
ریزي فیزیکی اکنون مطالعه خاصی صورت نگرفته است و از جمله خألهاي موجود در برنامهت

ها است که در این مقاله تالش هاي گردشگري نحوه تعیین و سطوح مورد نیاز کاربريسایت
.شده است در حد توان این مقوله مورد بررسی قرار گیرد

روش تحقیق
ربردي و از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی روش تحقیق این مطالعه از لحاظ هدف کا

. استگرفتهاي و میدانی صورتآوري اطالعات این تحقیق به دو صورت کتابخانهجمع. است
اي براي مطالعات نظري و آمارها مورد استفاده قرار گرفته است و مطالعات اطالعات کتابخانه

اد خبره محلی صورت گرفته براي میدانی که به صورت مشاهده و مصاحبه با کارشناسان و افر
.نوع گردشگران و مبدأ آنها استفاده شده است،شناسایی سایت مورد مطالعه

هاي الزم به ذکر است براي تعیین تعداد گردشگر مجاز براي سایت مورد مطالعه از روش
ر ها و نتایج آن دبرد واقعی و مؤثر استفاده شده است که فرمول،تعیین ظرفیت برد فیزیکی

.هاي تحقیق ارائه شده استیافته

ریزي مجموعه گردشگري سیرچفرآیند برنامه
شناخت وضعیت موجود . گونه که در مبانی نظري مطرح شدهمان: وضع موجودمطالعه) الف
. ریزي مجموعه مورد مطالعه استیابی مجموعه مورد مطالعه، اولین گام فرآیند برنامهو مکان

در رچیسیحتفری–يمجموعه گردشگر،1392سال يکشورتمایتقسنیبر اساس آخر
شهرستان کرمان و استان کرمان قرار ،بخش شهداد،)رچیمرکز دهستان س(رچیسيکنار روستا
یعرض شمالهیثان1و قهیدق12درجه و 30ییایدر مختصات جغرافمجموعهنیا. گرفته است

.ار گرفته استقریطول شرقهیثان41وقهیدق32درجه و 57و 
هکتار با شیب مالیم جنوب به شمال و مشرف به روستاي 10سایت مورد مطالعه به مساحت 

مالکیت سایت در اختیار اداره کل امور عشایر استان کرمان است که از طریق منابع . سیرچ است
الزم به. طبیعی استان براي احداث مجموعه گردشگري اخذ و تغییر کاربري پیدا کرده است
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ذکر است در وضع موجود اراضی سایت به صورت بایر است و هیچ گونه کاربري در سایت 
.ریزي فیزیکی براي سایت پالن استمورد مطالعه ایجاد نشده است و در مرحله برنامه

ي هاجاذبهي از منابع و امجموعهاستقرار در بین ،ی این سایتابیمکاناز جمله دالیل 
.نشان داده شده است) 1(آنها در جدول شماره نیترمهمگردشگري است که برخی از 

تفریحی سیرچ- هاي گردشگري در محدوده مجموعه گردشگريبندي تفصیلی جاذبهتیپ) 1(جدول شماره 

هانام جاذبهتیپنوع جاذبهردیف

طبیعی1

ارتفاعات منطقه–باغات روستاي سیرچ مناظر زیبا

-اي نبکا در مسیر کلوت هاي شهدادهجنگلگیاهان و حیات جانوري
درختان کهنسال همچون سرو سیرچ

آبگرم جوشان- کلوت هاي شهدادخصوصیات ویژه محیطی

2
_تاریخی 

فرهنگی و 
مذهبی

مسجد- امامزادهمذهبی

-)قالع(هاي تاریخی روستاهاي پیرامون جاذبهفرهنگی- تاریخی
استقرار عشایر در منطقه

اسکیپیستنسان ساختاانسان ساخت3
هاي میدانیبرداشت: مأخذ

گردشگران ،)1جدول شماره (هاي موجود دهد با توجه به منابع و جاذبهها نشان میبررسی
استفاده . کنندهاي کشور از منطقه دیدن میمختلفی از شهرستان کرمان، استان کرمان و سایر استان

مورد توجه بسیاري از ... بگرم، کلوت هاي شهداد و از منطقه ییالقی سیرچ، پیست اسکی سیرچ، آ
مبدأ ،)2(با عنایت به این مبحث در جدول شماره . استگردشگران داخل و خارج از استان بوده

.گردشگران و نیازهاي آنها مورد توجه قرار گرفته است

گري سیرچریزي مجموعه گردشگردشگران و نیازهاي آنان  براي برنامهمبدأ) 2(جدول شماره 

سطح 
نوع مدت اقامتعملکرد

ي مورد نیازهايکاربربازارهاي هدفهاتیفعال

محلی و 
ي و امنطقه

فرامنطقه اي

اقامت 
مدتکوتاه

و ) روزهکی(
بیش از یک 

روز

گذران 
اوقات 

فراغت، 
تفریح و 

اقامت ،تفرج

شهرستان کرمان
استان کرمان 

ي هااستانسایر 
کشور

- شیورز- پذیرایی- تجاري
- اقامتی- تفرجی- تاسیسات

،پارك،معابر،پارکینگ
...فضاي سبز و

هاي میدانیبرداشت: مأخذ
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پیشنهاديهايتجزیه و تحلیل و ارائه کاربري) ب
و هیچ . دهنده بایر بودن اراضی سایت استبررسی سایت مورد مطالعه در وضع موجود نشان

در این زمینه نکته اساسی تعیین . استگونه بارگذاري ساختمانی در وضع موجود صورت نگرفته
ها هاي مورد نیاز، تعیین سطح کاربريتعداد افراد مجاز براي ورود به سایت، تعیین نوع کاربري

در ادامه ابتدا نسبت به تعیین ظرفیت برد مجموعه مورد مطالعه و پس ،بر این اساس. بودخواهد... و
هاي گردشگري و نوع گردشگران و در نهایت تعیین ها بر اساس قابلیتاز آن تعیین نوع کاربري

.سطح هر کاربري و سایت پالن پیشنهادي پرداخته خواهد شد

محاسبه ظرفیت برد مجموعه مورد مطالعه
حداکثر تعداد بازدیدکنندگان و گردشگرانی که در یک :)Pcc(ظرفیت تحمل فیزیکی

،1392،پرورش و همکاران(اشته باشندحضور فیزیکی در منطقه دتوانندیزمان و مکان معین م
: فرمول ظرفیت برد فیزیکی عبارت است از). 87

:در این رابطه
A =تفریحی –که در مجموعه گردشگري سطح دسترسی جهت استفاده بازدیدکنندگان

.است) هکتار10(مترمربع 100000سیرچ 
v/a =دار در حالت عادي براي یک فرد این مق(دکنندهیهر بازدمورد نیازيمقدار فضا

)در سایت مورد مطالعه در نظر گرفته شده استمترمربع 2معمولی مساحتی افقی به اندازه 
متوسط ساعات بازدید از مجموعه گردشگري = 

PCC = 100000*    0.5 *   12
PCC = 600000/365=1644

نفر در روز 1644و سالدرنفر600000بابربرامنطقهظرفیت بردفیزیکیطوربهیعنی
.است

)Rcc(واقعیظرفیت تحمل 
از یک ظرفیت کنندگاناستفادهظرفیت برد واقعی عبارت است از حداکثر شمار 

) . 146، 1392،موحدي و همکاران( ي مختلف آنهاتیمحدودگردشگري با در نظر گرفتن 
:فرمول ظرفیت برد واقعی به شرح زیر است

Rcc = Pcc *(100- cf1/100) *(100- cf2/100) *(100- cfx/100)
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:شودیمبه صورت زیر محاسبه ) cf(در این فرمول فاکتور تصحیح کننده 
Cf=M1/Mt*100

Cf :فاکتور تصحیح کننده
M1 : یک متغیرمحدودکنندهمقدار
Mt :کل متغیر

و فضاهایی ) روز در سال88(کننده سایت مورد مطالعه تعداد روزهاي یخبندان فاکتورهاي تصحیح
.ي تفرجی مناسب نیستند در نظر گرفته شده استهاتیفعالکه براي ) هکتار10( از کل سایت 

Cf1=(88/365)*100=24
Cf2=(15000/100000)*100=30
Rcc = 600000 *(100- 24)/100 *(100- 15)/100
Rcc = 600000 *(0.76) *(0.85) =387600/365=1062

با توجه به فرمول فوق در صورتی که سهم فاکتورهاي تصحیح کننده در نظر گرفته شود، 
نفر و براي هر روز 387600تفریحی سیرچ در طول سال –ظرفیت برد مجموعه گردشگري 

.خواهد بودنفر 1062

(Ecc)مؤثربردظرفیت

بهراآنادارهتوانمنديمدیریت موجود،کهمکانیکازبازدیدکنندگانتعدادحداکثربه
این کمیبرآورددر. )1392،56،شیخ و همکاران(گویندبرد مؤثرظرفیتدارد،پایدارصورت

قوانینها،گذاريسیاستوهامشیاز خطتوانمیکهدارنددخالتفراوانیمتغیرهايها،توانمندي
بردنامو غیرهمالیمنابعنیاز،موردانسانینیرويتجهیزات،وتسهیالت زیربناییمقررات،و
برايموجودامکاناتاز حداقلدرصديبرحسبظرفیتاین). 1386،29،طبیبیان و همکاران(

ظرفیت برد مؤثر ،در  سایت مورد مطالعه.شود میفرضشده،محاسبهواقعیبردظرفیتبهنیل
ی در نظر گرفته شده است که در مجموع یک سال بالغ بر درصد ظرفیت برد واقع80برابر با 

.بودنفر خواهد850نفر و روزانه بالغ بر 310080
هاي مورد نیاز در سایت مورد مطالعه بر اساس نوع کاربري:هاي مورد نیازتعیین نوع کاربري

ازار هدف هاي گردشگري آن و نوع گردشگران که در واقع بویژه ظرفیتهاي منطقه و بهویژگی
هاي مناسب گردشگري منطقه شرایط مناسب آب و از جمله ظرفیت. شودمجموعه است، تعیین می

استقرار در منطقه عشایري، ظرفیت . ویژه در فصول گرم استهوایی و امکان ارائه خدمات اقامت به
اي مختلف ههمچنین استقرار منابع و جاذبه. مناسبی در زمینه گردشگري فرهنگی فراهم آورده است

تواند این مجموعه را به عنوان مرکز می...) آبگرم و،کلوت هاي شهداد(در نزدیکی این سایت 
. هاي گردشگري پیرامون تبدیل کنداسکان و استقرار گردشگران براي بازدید از سایر منابع و جاذبه
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امنطقه اي اي و فرمنطقه،گردشگران این منطقه در سه سطح محلی،گونه که اشاره شدهمان
اي و گردشگران منطقه. قابل تفکیک هستند که هر کدام از آنها نیازهاي خاص خود را دارند

ویژه فرامنطقه اي عالوه بر نیازهاي خدماتی، نیاز به خدمات اقامت دارند که بخشی از به
، خدمات تجاري، پذیرایی، پارکینگ. هاي سایت در این زمینه در نظر گرفته شده استکاربري

خدمات مورد نیاز هر سه سطح گردشگران است که ) 2جدول شماره ... (تأسیسات، کمپینگ و
.یابی آنها در سایت مورد مطالعه اقدام شده استنسبت به مکان،بعد از تعیین سطح هر کدام

هاي مورد نیاز در سایت مورد مطالعهتعیین میزان کاربري
ها در نظر ري ابتدا باید سرانه استاندارد کاربريبراي تعیین میزان و سطح مورد نیاز هر کارب

از جمله مشکالت در این زمینه عدم وجود استاندارهاي مشخص براي فضاهاي . گرفته شود
هاي شهري و استاندارهاي هاي مشابه عمدتاً سطح و سرانهدر بسیاري از طرح. گردشگري است

ها و مورد مطالعه نیز ابتدا سرانهبراي سایت . مصوب در این زمینه در نظر گرفته شده است
استاندارهاي شهري مورد توجه قرار گرفته شده است و سپس با توجه به اینکه نوع استفاده از 

ها و استانداردها تعدیل شده و در نهایت سرانه،فضاهاي گردشگري متفاوت از شهر است
میزان هر کاربري اقدام نسبت به تعیین،متناسب با ظرفیت برد مجموعه گردشگري مورد مطالعه

.شده است
هاي مختلف مجموعه گردشگري مورد مطالعهمساحت مورد نیاز کاربري) 3(جدول  شماره 

نام کاربري

هاي سرانه
شهري

متر (
*)مربع

هاي سرانه
مورد نظر 

براي سایت 
مورد 

)1(مطالعه

مقدار زمین مورد نیاز 
متر (براي کاربري

بر اساس ) مربع
ثر ظرفیت برد مؤ

سایت

توضیحات

فضاهاي اقامتی ویالیی404034000اقامتی
- اداري

- دفتر مدیریت–خدمات مالی 1,521700مدیریتی
...نگهبانی و

،مراکز عرضه سوغات0,861850تجاري
...سوپرمارکت و 

روباز و سربسته1,521700ورزشی
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- مذهبی 
0,070,5425فرهنگی

ه عرضه فروشگا،نمازخانه
موزه ،محصوالت فرهنگی

...شناسی و مردم

معابر
درصد 25

کل فضاي 
شهري

درصد 30
فرعی و ،معابر اصلی30000کل سایت

هاي داخلیدسترسی

هاي بهداشتی، سرویس11,51275تأسیسات
...هاي برق وخانه، پستتصفیه

فود ، فستشاپرستوران، کافی0,251850پذیرایی
...و

- ینگپارک
متر به 20

ازاي هر 
خودرو

5100

براي تعیین تعداد خودرو بعد 
نفر و براي هر خانوار 4خانوار 

یک خودرو در نظر گرفته شده 
درصد 20است که با مجموع 

معابر داخلی مساحت مورد نیاز 
.محاسبه شده است

- سکو
- 86800- آالچیق

پارك و 
فضاي سبز 

و حریم 
مسیل

3
سایر 

فضاهاي 
ماندهباقی

17300 -

173- 1378،180،شیعه*

بایست فضاهایی باز به دور از تراکم و ازدحام با توجه به اینکه فضاهاي گردشگري می) 1(
هاي شهري در هاي سایت مورد مطالعه بیشتر از سرانهجمعیت در نظر گرفته شده است، سرانه

.نظر گرفته شده است
ها از اهمیت قابل یابی این کاربريمکان،هاز کاربريپس از تعیین سطوح مور نیاز هر کدام ا

ها بر اساس معیارهاي بهینه  همچون تفکیک فضاهاي یابی کاربريمکان. توجهی برخوردار است
، مطلوبیت، سالمتی و ایمنی در نظر یها، آسایش، کارآیعمومی و خصوصی سازگاري کاربري

.گرفته شده است
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شنهادي مجموعه سیرچهاي پیکاربري) 1(نقشه شماره 
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هاي پیشنهادي مجموعه گردشگري سیرچ بر اساس ظرفیت برد سطح و سطوح کاربري) 4(جدول شماره 

هاي مورد نیاز گردشگرانو کاربري) نفر850(مؤثر 

سطح و سطوح عملکرد
عملکردهاي  

حوزه

سطح و سطوح  حوزه
عنوان 
حوزه 

سرانه بر 
اساس 

ظرفیت برد 
مؤثر

درصد 
لاز ک

مساحت  
)متر مربع( سرانه

مساحت 
حوزه 

)متر مربع(

درصد 
از 

مساحت 
مجموعه

1 0,85 850 تجاري 1 850 0,85 تجاري
0,6 0,55 550 رستوران

850 0,85 0,4پذیرایی 0,30 300 و فست شاپیکاف
فود 1

40 34 34000 سویت و (اقامتی
)ویالي سنتی 40 34،000 34 اقامتی

0,6 0,48 479 خانههیتصف
1,5 1275 1,3 0,9ساتیتأس 0,79 796 ،سرویس بهداشتی

...پست برق و 
5,9 5 5000 پارکینگ

5100 5,1 0,1پارکینگ 0,1 100 مدیریت پارکینگ 6
1,3 1,1 1083 اداري و مدیریت 2 1،700 1,7 اداري و 

0,7مدیریتی 0,62 617 مالی و بانکی
0,5 0,43 425 فرهنگی-هبی مذ

2,5 2،125 2,1
ورزشی 

 -
2فرهنگی 1,70 1700 مجموعه ورزشی

8 6,80 6800 آالچیق-سکو
28,4 24،100 24,1 14,5تفرجی 12,3 12300 فضاي سبز

5,9 5 5000 پارك
35,3 30,00 30000 معابر 35,3 30،000 30 معابر

118 100,00 100000
مجموعه 
-گردشگري 

سیرچتفریحی
118 100000 100 جمع کل

محاسبات بر اساس سایت پالن پیشنهادي: مأخذ
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گیرينتیجه
توسعهبرايمناسبمناطقشناساییگردشگري،صنعتتوسعۀریزيبرنامهفرآینددر

سطوحتعییننهایتدروگذارياولویتوبنديدستهفراغت،اوقاتگذرانوگردشگري
درواقعدر. بسیار مهم استکاريآنانعملکرديجایگاهودهاکارکراساسبریکهرتجهیز
، سالیق آنان، انواع منابع نوع گردشگرانقبیلازموارديبایستیمناطق گردشگريریزيبرنامه

.مورد توجه جدي قرار گیرد... بندي بازار وبخش،هاي مناطقو جاذبه
ناطق مختلف ظرفیت بردهاي دهد با توجه به نوع گردشگري مسوابق پژوهش نشان می

به طور مثال در طرح قیصري استان . متفاوتی متناسب با مساحت مناطق در نظر گرفته شده است
نفر به صورت روزانه 18465هکتاري 1292چهارمحال و بختیاري ظرفیت برد واقعی محدوده 

نفر 4832هکتاري ظرفیت برد واقعی 440در گنجنامه همدان در مساحت . برآورد شده است
نفر روزانه براي 12000در منطقه اشترانکوه ظرفیت برد فیزیکی . روزانه محاسبه شده است

هاي شهري قم نیز در پارك. هکتار در نظر گرفته شده است700اي به مساحت محدوده
در این زمینه . متر مربع براي هر نفر در نظر گرفته شده است10مساحت در نظر گرفته شده 

هاي محدودیت،)متمرکز یا گسترده(سازد هر منطقه متناسب با نوع گردشگري یخاطرنشان م
. هاي مدیریتی داراي ظرفیت برد متفاوتی خواهد بودمنطقه و سایر ویژگی

مجموعه مورد مطالعه نیز از نوع گردشگري متمرکز با هدف ارائه خدمات متنوع به 
ترین منابع گردشگري مهم. ده استیابی شگردشگران منطقه در کنار روستاي سیرچ مکان

وجود ،انداز زیباي طبیعیچشم،ویژه در فصول گرم سالشرایط اقلیمی مناسب به،منطقه
قرار گرفتن ،قرار گرفتن در مسیر کلوت هاي شهداد،حضور عشایر در منطقه،ارتفاعات پیرامون

جه به نوع گردشگران با تو. استبوده... هاي آبگرم جوشان وکیلومتري چشمه2در فاصله 
سایر ،شهرستان کرمان،که از روستاهاي پیرامون) اي و فرامنطقه ايمنطقه،محلی(منطقه 

شوند به تعیین نیازهاي هاي کشور وارد منطقه سیرچ میهاي استان و سایر استانشهرستان
هاي ها شامل فضااین کاربري. هاي مورد نیاز پرداخته شده استگردشگران و نوع کاربري

.شودمی... تفرجی و ،خدماتی،پذیرایی،اقامتی
. هکتاري سیرچ محاسبه گردید10ظرفیت برد براي سایت ،هاپس از تعیین نوع کاربري
متر مربع و تعداد ساعات 2فضاي مورد نیاز هر بازدیدکننده ،براي تعیین ظرفیت برد فیزیکی

ظرفیت برد فیزیکی روزانه ،جه به این ارقامبا تو. ساعت در نظر گرفته است12بازدید از سایت 
برآورد ) نفر 850(و ظرفیت برد مؤثر سایت ) نفر1062( ظرفیت برد واقعی ،)نفر1644( سایت 

هاي هاي در نظر گرفته شده براي کاربريبا توجه به تعداد مجاز گردشگر روزانه و سرانه. شد
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یابی الن مجموعه مورد مطالعه مکانمساحت هر کاربري محاسبه و درسایت پ،مورد نیاز
هاي پیشنهادي بیشترین مساحت کاربري مربوط به فضاهاي اقامتی سنتی در بین کاربري.گردید

24,1درصد و 30و پس از آن معابر و فضاهاي تفرجی به ترتیب با ) درصد کل سایت34(
ها نیز به کاربري کمترین فضا. اندها را به خود اختصاص دادهدرصد بیشترین سهم کاربري

کل سایت ) درصد0,85(هر کدام (و تجاري و پذیرایی ) درصد0,43(مذهبی –فرهنگی 
.اختصاص دارد

ها در داخل سایت مورد مطالعه نیز بر اساس رعایت یابی کاربريالزم به ذکر است مکان
جدایی گزینی فضاهاي عمومی و خصوصی و ،شیب سایت،اصول سازگاري و همجواري

. ها سایت انجام شده استدیتمحدو
سازد عدم توجه به ظرفیت برد در تعیین تعداد ورود گردشگر مجاز در پایان خاطرنشان می

هاي زیست آسیب،به مناطق مختلف گردشگري و وارد نمودن گردشگر بیش از توان منطقه
هاي بع و جاذبهپایین آمدن کیفیت خدمات و امکانات رفاهی و سایر مسائل را براي منا،محیطی

ها و همچنین عدم توجه به بازار گردشگري منابع و جاذبه.گردشگري به دنبال خواهد داشت
گذاري را پایین خواهد آورد و بسیاري از توجیه هر گونه سرمایه،ریزي در این زمینهعدم برنامه

.ها با شکست روبرو خواهند شدگذاريسرمایه
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