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 :چکیده
مقوله گردشگری در واقع پدیده ای تقریبا نوظهور محسوب شده که آغاز آن به اوایل قرن نوزدهم باز می 

از دهوه  ، گردشگری به عنوان فعالیتی طالیی و بدون دود )آلوودگی  معرفوی گردیود.    0791گردد. تااواخر دهه 

أیید قرار دادنود و در دهوه   پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوب گردشگری را مورد ت 0791

در راستای پارادایم توسعه پایدار، رویکرد سنتی گردشگری به چالش کشویده و بوا تأکیود بور پیامودهای       0771

کرد توسوعه پایودار گردشوگری آغواز و در ایو       نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی روی

در . استفاده شد  TCC) برد یا ظرفیت تحمل توریسم ظرفیت های مختلفی از جمله مدلو تکنیک ها راستا از 

ای  مقاله وضعیت گردشگری شهر مشهد و عناصر عرضه و مدیریت تقاضای گردشوگری بوا تاکیود بور مفهووی ظرفیوت       

پذیرش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ظرفیت پذیرش گردشگری در شهر مشوهد بودلیل وجوود    

های الزی گردشگری از سطح مناسبی برخوردار بوده و مطلووب اسوت. نتوایج نشوان داد،     زیرساخت امکانات، خدمات و

ها دارای وضعیت مطلووب و نسوبتام مطلووب )متوسوو  بووده و تنهوا در       درصد از شاخص 9...شهر مشهد در مجموع 

هوای گردشوگری، سوطو     وری از زیرسواخت ها نظیر تعادل آبی، بازیافوت و دفو  زبالوه، بهوره    درصد از شاخص 3...

اختصاص یافته به فضاهای گردشگری، ناوگان حمل و نقل عمومی )مترو  و ... در ابعاد فیزیکی، اکولووییکی، اجتمواعی   

 باشد.و اقتصادی دارای مشکل بوده و نیازمند به برنامه ریزی و توسعه می
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 :بیان مساله -1-1

مقوله گردشگری در واقع پدیده ای تقریبا نوظهور محسوب شده که آغاز آن به اوایل قرن نووزدهم بواز    

، گردشگری به عنووان فعوالیتی طالیوی و    0791 .  تااواخر دهه 0.1: .0.9می گردد )پاپلی یزدی و سقایی، 

ه ویژه منافع اقتصادی آن تأکید می شود  بدون دود )آلودگی  معرفی و همواره بر پیامدهای مطلوب و منافع ب

(Choi,2003:77 یافته ها و گزارش های تحقیقی متعدد، پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی  0791 . از دهه

و فرهنگی نامطلوب گردشگری را مورد تأیید قرار دادند. در دهه مذکور پیامدهای زیست محیطوی ناشوی از   

در راسوتای   0771 . در دهوه  Butler,1980:5حووزه مبودل شود )   گردشگری به تنهایی دغدغه محققان ایو   

پارادایم توسعه پایدار، رویکرد سونتی گردشوگری بوه چوالش کشویده و بوا تأکیود بور پیامودهای نوامطلوب           

 Jurowski,Uگردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشوگری آغواز شود)   

and William,1997:3یف سازمان جهانی جهانگردی، توسعه پایدار گردشگری، فرآیندی اسوت   . بنا به تعر

که با کیفیت زندگی میزبان، تأمی  تقاضای بازدیدگنندگان و به همان نسبت با حفاظت منابع طبیعی و انسانی 

 .  در نظریوه توسوعه پایودار گردشوگری از     Hunter and Green,1995:22 , WTO,1996در ارتباط اسوت ) 

مدل های مختلفی استفاده می شود، از جمله ای  تکنیک ها مدل ظرفیت برد یا ظرفیوت تحمول   تکنیک ها و 

 . ظرفیت برد در برنامه ریزی گردشگری در نیمه دوه 09: .0.9  است )طبیبیان و همکاران،TCC) 0توریسم

 در پاسخ به مساله پایداری در فعالیت گردشگری است. 0771دهه 

اکثر استفاده ای که می توان از هر منطقه بوه عمول آورد بودون اینکوه     ظرفیت تحمل عبارت است از حد

چنی  استفاده ای موجب بروز اثرات منفی در منایع شود و یا میزان رضایت بازدید کننده را کاهش دهود، یوا   

 . در واقوع ظرفیوت   0.9: 0.99اثرات نا مطلوبی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ آن منطقوه بگوذارد )رضووانی،    

رای تمامی محیو ها، چه طبیعی و یا غیر طبیعی، قایل به یک ظرفیت بارگوذاری یوا سوطح اسوتفاده     تحمل ب

مشخص است که در صورت عبور از ای  سطح و آستانه، تخریب و آسیب هایی در مقیواس هوای مختلوف    

  .آنچوه در 037: 0.99بروز می کند و یا باعث کاهش سطح رضایت دیدار کنندگان  خواهد شود ) ضویایی،   

برآورد ظرفیت برد حائز اهمیت بیشتری می باشد یک نوع مصالحه مابی  حداکثرسازی و بهینه سازی جهت 

نیل به یک حد قابل قبول تغییر در آستانه ها و شاخص های اثر است. نیاز به چنی  سازشی از اختالف بسیار 

 LAC) 3دود قابل قبول تغییراتشدید مابی  ظرفیت برد طبیعی و انسانی است. ظرفیت برد بیشتر با مفهوی ح

   ادراک می شود.

                                                           

1 .Turism Carrying Capacity 

2 .Limirs of acceptable Changes 



 

 

منابع گردشگری غالبا بر پایه قابلیت ها و امکانات طبیعی موجود در هر منطقه پایه ریزی گردیوده و یوا   

حداقل عامل عمده ای برای تعیی  یک محل به عنوان نفرجگاه محسوب می شوند بدیهی است که در چنی  

کیفیت ای  منابع طبیعی، جهت بهره وری مداوی از آن ها و نیز ارائوه حود   شرایطی، حفظ پویایی و کمیت و 

  .Nigel,1994قابل قبولی از یک تجربه گردشگری به مراجعه کنندگان امری کامال ضروری است )

 
 پیشینه پژوهش -1-2

ی قرار گرفته اسوت ولوی بوه طوور     حققان مختلفی مورد بررسی و ارزیابظرفیت برد گردشگری توسو م

برآورد ظرفیت برد گردشگری پارک های شهری به منظور  صه می توان به برخی از ای  منابع اشاره کرد.خال

العه قورار گرفوت و   ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مؤثر چهار بوستان مورد مط  0.73قم )پوریزدی و ملکیان،

گردشوگری پوارک هوای موورد     توانمندی های مدیریتی پارک نقش مهمی در میزان برد نتایج نشان می دهد 

برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور واقع در استان کرمانشاه )فرهوودی و   مطالعه دارد.

بیانگر ای  مطلب است که وضع موجود فعالیت گردشگری در معبد آناهیتا بسیار پایی  تر از   .0.9شورچه، 

ارزیابی راهبردی تووان هوای   ت گرفت در ای  زمینه، از دیگر پژوهش های صورسطح ظرفیت برد آن است. 

موی باشود. نتوایج      0.70اکوتوریستی و ظرفیت برد گردشگری کویر مرنجاب کاشان )جمعه پور و نماینوده، 

که ظرفیت پذیرش گردشگر منطقه با شرایو موجود نیز به مراتوب بیشوتر از میوزان     بیانگر ای  موضوع است

بررسی و معرفی ظرفیوت بورد تفرجگواهی )نهرلوی و     در مقاله  مرنجاب است.کنونی بازدیدکنندگان از کویر 

ظرفیت برد بر اساس فعالیت های تفریحی گوناگون و نیز نوع تفرجگاه و قابلیت نسوبی آنهوا     0.99رضائی،

مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه استانداردهای موجود نمی تواند به عنووان الگوویی مطلور بورای کول      

اما مقایسه داده های موجود و ارزیابی آنها با شرایو طبیعی، اقتصوادی و اجتمواعی    ،ل استفاده باشدکشور قاب

هش انجای شوده  در پژو ایران می تواند راهکار سودمندی را بری مدیریت پویای منابع تفرجگاهی ارائه دهد.

)نمونه موردی: مطالعوه  بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان  تحت عنوان

از بعد جامعه میزبوان حووزه    نتایج حاکی از آن است که،  0.99شهر کالردشت  )فرهودی، دیتمان و قدمی،

علمی مناسب در ای  از دیگر تحقیقات ود ظرفیت تحمل متفاوتی دارد.کالردشت در رابطه با نوع گردشگر خ

ارایه   و3113آلکاتراز )منینگ و همکاران،جزیره  تخمی  ظرفیت برد جذابیت های توریسمزمینه می توان به 

مدل جهت پیش بینی حداکثر بازدید روزانه و کاربرد آن در مدیریت گردشوگری در دو رودخانوه در پورتوو    

 اشاره نمود.  ،3119ریکو )سانتیاگو و همکاران،

اکثر پژوهش های انجای شده در ای  زمینه مربوط به مناطر طبیعی بوده و تحقیقات مشابه در ارزیابی ظرفیت 

 گردشگری در مناطر شهری کمتر انجای شده است. 



 

 

 مفاهیم نظریمبانی و  -1-3

هر منطقه یا کشوری توانایی محدودی در جذب گردشگر و رشته فعالیت مربوط به آن را دارد کوه ایو    

  در چهوارچوب نظریوه توسوعه پایودار     Carrying capacityودیت ها را غالبا با تکنیک ظرفیوت بورد )  محد

ظرفیت برد گردشوگری هور منطقوه مخوتص آن      . .3: .0.9گردشگری تبیی  می کنند )فرهودی و شورچه،

وانایی های منطقه بوده، از یک شهر به شهر دیگر متفاوت و متآثر از عوامل مختلفی از جمله محدودیت ها، ت

منطقه و مدیریت مطلوب گردشگری شهر است. بسیاری از محققان موافقند که ظرفیت برد اساسا یک جنبوه  

 . در ایو  بواره   Abernethy,2001:9اکولوییکی است که رابطه بی  جمعیت و محیو طبیعی را بیان می کند )

یچ گونوه  ز بازدید کنندگان کوه هو    ظرفیت برد گردشگری را چنی  تعریف می کند : تعدادی ا0777بوکلی )

غیرقابل برگشت را برای اکوسیستم در درون یک ناحیه تولید نمی کند. سوازمان   تخریب یا تغییر اکولوییکی

 "سطحی از استفاده بازدیدکنندگان در یک ناحیه که می توانند تجمع یابند"جهانی گردشگری ظرفیت برد را 

  .Buckley,1999:706تعریف می کند )

 سازمان توریسم جهانی ظرفیت بردگردشگری را بر اساس موارد زیر تعریف می کند:

سطو  باید طوری حفظ شوند که به محیو فیزیکی خساراتی وارد نکرده و مشوکالت فرهنگوی و      -0

 اجتماعی و اقتصادی برای جامعه ایجاد ننماید.

 برقراری توازن و تعادل بی  توسعه و حفاظت منابع طبیعی ممک  باشد. -3

تعداد بازدید کنندگان با اهداف و طرحهای کلی حاصل از فعالیت گردشگری و نیز نووع تجربیوات    -.

 زیست محیطی و فرهنگی، که ای  بازدیدکنندگان به دنبال آن هستند، سازگار باشد.

در زمینه برآورد ظرفیت برد گردشگری و تدوی  استراتژی گردشگری سه نوع شاخص پیشنهاد شده اسوت.  

خصوها متفواوت موی شوود     گری اولویت و اهمیت هور کودای از شا  ه به نوع مکان و اهداف گردشکه با توج

  .39: .0.9)فرهودی و شورچه،

 شاخصهای فیزیکی و اکولوییکی -0

 شاخصهای اجتماعی و جمعیتی -3

 شاخصهای اقتصادی و سیاسی. -.

که بایود بوه ارتبواط     شایان ذکر است که هر سه شاخص رابطه متقابل و تنگاتنگی با هم دارد و در عی  حال

بی  آنها توجه نمود، بطور مداوی در هر مرحله مورد ارزیابی و بازنگری در جهت نیل به توسعه پایدار قورار  

  .37گیرند )همان: 

 

 



 

 

 هامواد و روش -2

 پژوهشروش  -2-1

تحلیلوی و از حیوث هودف از نووع مطالعوات       -ای  مطالعه از حیث ماهیت و روش از نوع مطالعوات توصویفی  

های گردشوگری،  کاربردی است. در ای  مقاله با توجه به ماهیت اهدف و با تاکید بر مفاهیم ظرفیت برد و زیرساخت

های موثر بر ظرفیت پوذیرش گردشوگری جهوت ارزیوابی کیفیوات محیطوی و       ها و سنجهای از شاخصاز مجموعه

گیوری تووان پوذیرش گردشوگر در     ههای گردشگری به منظور انوداز وضعیت فعلی امکانات، تاسیسات و زیرساخت

 شهر مشهد استفاده شده است.   

های موثر بر توان و ظرفیت پذیرش گردشوگری گوردآوری، انتخواب و    ای از شاخصاز اینرو در ابتدا مجموعه

محاسبه شده و سپس مقادیر هر شاخص در سه بازه تحت عنوان درجه ظرفیت تحمول بوا سوه وضوعیت مطلووب،      

هوا  بحرانی توزیع شده است. وضعیت مطلوب بیانگر شرایطی است که در آن حداکثر ظرفیوت متوسو و نامطلوب یا 

های موجود جهوت جوذب   تری  ظرفیتجهت جذب گردشگر وجود دارد و وضعیت نامطلوب یا بحرانی بیانگر کم

هوای مختلوف و همچنوی  کواهش سوطح      هوا در مقیواس  باشد که گذر از آن منجر به تخریب و آسویب گردشگر می

ها و انتخواب کوران بواال و پوایی  هور بوازه، مقوادیر        به منظور تعیی  فواصل بازه رضایتمندی گردشگران خواهد شد.

باشند، بوا توجوه بوه نظورات کارشناسوی و همچنوی  براسواس        استاندارد که بیانگر یک وضعیت بهینه از شاخص می

در ادامه مقادیر هر شاخص با اسوتاندارد تعیوی    تجربیات، شواهد علمی و الزامات قانونی تعیی  و تدوی  شده است. 

شده مقایسه و توان پذیرش گردشگر برحسب هرشاخص ارزیابی شده است. چارچوب ارزیوابی ظرفیوت پوذیرش    

 گردشگری مطابر با شکل زیر است:  

 
 چارچوب و مراحل ارزیابی توان گردشگری - 1شکل

 



 

 

هوای  مقاله از نوع مطالعات اسنادی و همچنوی  برداشوت  الزی به ذکر است که روش گردآوری اطالعات در ای  

های اولیه و خای مورد نیاز ای  مطالعه از طریور مراجعوه   بوده است. اطالعات و داده -مصاحبه با کارشناسان -میدانی

موورد   EXCELLبندی و تلخیص، در نوری افوزار   های متولی بدست آمده و پس از طبقهبه شهرداری و دیگر سازمان

 و تحلیل قرار گرفته است.   تجزیه
 

 ها و متغیرهاشاخص

ها کاربرد دارند. گوروه  های ظرفیت پذیرش گردشگری، عمومام سه دسته از شاخصدر تعیی  معیارها و شاخص

باشند که بر تنووع زیسوتی، کیفیوت هووا، آلوودگی صووتی، انوریی، آب،        های فیزیکی و اکولوییکی میاول شاخص

های جمعیتوی و  ای گردشگری و حمل و نقل و جابجایی اشاره دارند. گروه دوی شاخصهپسماند، زمی ، زیرساخت

گیرنود و  اجتماعی هستند که در ارتباط با رفاه گردشگران، امنیت، سالمت و اثرات روانشناختی گردشگران قورار موی  

و درآمودهای   گذاری و درآمدهای گردشوگری، هزینوه  های سیاسی و اقتصادی مشتمل بر سرمایهگروه سوی شاخص

های منتخب در ای  مقالوه،  ها و سنجهباشند. شاخصهای توسعه گردشگری میعمومی و همچنی  اشتغال و سیاست

 شاخص فیزیکی، اکولوییکی، اجتماعی و اقتصادی به شر  زیر است:     39

 اکولوییکی شامل:   -های فیزیکیشاخص -الف

کیفیت آب، نسبت مصرف انریی، سورانه تولیود زبالوه،     تعادل آبی، سرانه مصرف آب، درصد پوشش منابع آب،

آوری درصد تفکیک و بازیافت زباله، دف  بهداشتی زباله، راندمان مراکز دف  پسماند و سطح مکانیزاسیون جموع 

پسماند، کیفیت هوا، سرانه فضاهای گردشگری، سرانه فضای اسکان موقت، تراکم تعداد هتل، متول، مهمانپوذیر   

هوای تاکسوی و   دهوی ایسوتگاه  نه ناوگان اتوبوسرانی، سرانه ناوگان تاکسویرانی، سوطح سورویس   و زائرسرا، سرا

دهوی ناوگوان قطوار شوهری )متورو ، توراکم ترافیوک در فصوول گردشوگری و سوهم           اتوبوس، سطح سرویس

 گردشگران ورودی با وسایل نقلیه شخصی.

 های اجتماعی شامل:  شاخص -ب

های طبیعوی  ت رفاهی، تراکم تعداد تخت بیمارستانی، ازدحای در سایتضریب برخورداری گردشگران از خدما

 و مسیرها.

 های اقتصادی شامل:  شاخص -ج

 های گردشگری  وری از زیرساختوری از تاسیسات اقامتی، ضریب بهرهدرصد اشغال و ضریب بهره

 دهد:  ها را نشان می ، تعریف و نحوه محاسبه هریک از شاخص0جدول )

 



 

 

 های پژوهشها و سنجهتعریف و نحوه محاسبه شاخص -1جدول 

 واحد نحوه محاسبه شاخص یا سنجه عامل

  -اکولوژیکی

 فیزیکی

 درصد 011×)مصرف آب/ ذخایر موجود   تعادل آبی

 لیتر/ نفر حجم آب مصرفی/ جمعیت سرانه مصرف آب

 درصد 011 ×ها/ کل جمعیت  خانه)جمعیت تحت پوشش تصفیه درصد پوشش منابع آب

 درصد - کیفیت آب

 × مصرف محلی برق/ متوسو مصرف ملی نسبت مصرف انریی

 کیلوگری مجموع میزان زباله تولید شده )کیلوگری / جمعیت سرانه تولید زباله

 درصد 011 ×)زباله تفکیک شده از مبداء/ کل زباله خشک  درصد تفکیک زباله

 

 درصد 011 ×شده/ زباله خشک قابل بازیافت  )زباله خشک بازیافت درصد بازیافت زباله

 درصد 011 ×)زباله دف  شده به روش بهداشتی/ زباله ورودی به مراکز دف    دف  بهداشتی زباله

 درصد 011 ×)زباله دف  شده در مراکز دف / کل ظرفیت اسمی مراکز  راندمان مراکز دف  پسماند

 آوری پسماندسطح مکانیزاسیون جمع
 ×)زباله جمع آوری شده به صورت مکانیزه/ زباله جمع آوری شده  

011 
 درصد

 کیفیت هوا
 روز 2NOهای مجاز استاندارد آالیندگی تعداد روزهای متجاوز از حداقل

 روز 10PMهای مجاز استاندارد آالیندگیتعداد روزهای متجاوز از حداقل

 مترمربع مجموع جمعیت زائر و مجاور سطح  فضاهای گردشگری/ سرانه فضاهای گردشگری

 مترمربع سطح فضاهای اسکان موقت تخصیص یافته / متقاضیان اسکان موقت سرانه فضای اسکان موقت

 نفر جمعیت 0111پذیر و زائرسرا / تعداد هتل، متل، مهمان تراکم هتل، مهمانپذیر و زائرسرا
 0111واحد/

 نفر

 0111های شهری/ مجموع جمعیت زائر و مجاور  / اتوبوس)تعداد  سرانه ناوگان اتوبوسرانی
دستگاه / 

 نفر 0111

 011)تعداد تاکسی/ مجموع جمعیت زائر و مجاور  /  سرانه ناوگان تاکسیرانی
دستگاه / 

 نفر 0111

 درصد 011×های موردنیاز های اتوبوس موجود/ کل ایستگاه)تعداد ایستگاه های اتوبوسدهی ایستگاهسطح سرویس

 درصد 011×های موردنیاز های تاکسی موجود/ کل ایستگاه)تعداد ایستگاه های تاکسیدهی ایستگاهسطح سرویس

 درصد 011 ×)تعداد واگ  موجود/ کل تعداد ناوگان شهری مورد نیاز   دهی متروسطح سرویس

 تراکم ترافیک در فصول گردشگری
 درصد فصول پیک گردشگریدرصد وسایل نقلیه در ساعت اوج و در 

 دقیقه متوسو زمان سفر در ساعت اوج و در فصول پیک گردشگری

سهم گردشگران ورودی با وسایل نقلیه 

 شخصی

)گردشگر ورودی با وسیله نقلیه شخصی/کل گردشگری 

 011×ورودی 
 درصد

 



 

 

 های پژوهشها و سنجهتعریف و نحوه محاسبه شاخص -1ادامه جدول 

 واحد نحوه محاسبه سنجهشاخص یا  عامل

 اجتماعی

 ضریب برخورداری از خدمات رفاهی
-رسانی، تورها و پورتالمند از محصوالت اطالعتعداد گردشگر بهره

 011 ×های گردشگری/ کل جمعیت گردشگران 
 درصد

 نفر جمعیت 0111تعداد تخت بیمارستانی/  تراکم تعداد تخت بیمارستانی
 0111تخت/

 نفر

 - شودمطابر با نظر کارشناسی تعیی  می  -بندیبدون طبقه های طبیعی و مسیرهاسایتازدحای در 

 اقتصادی

 درصد 011 ×)تعداد زائران اسکان یافته/ ظرفیت اسمی مراکز اسکان موقت   وری از تاسیسات اقامتیضریب بهره

های وری از زیرساختضریب بهره

 گردشگری
 درصد 011 ×/ تعداد تخت  1.. ×)متوسو روزهای اقامت

 

 هابندی آنها و طبقهتعیین مقادیر استاندارد هریک از شاخص

در ارزیابی ظرفیت پذیرش گردشگری تعیی  و تدوی  استانداردهای کمی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در 

تجربیات پیشی ، شواهد علمی باشند که براساس گذاری شده برای هر شاخص میای  مقاله استانداردها سطو  هدف

 اند. مقادیر استاندارد هر شاخص مطابر با جدول زیر است: و الزامات قانونی، مطابر با نظرات کارشناسی تعیی  شده

 
 های پژوهشها و سنجهتعریف و نحوه محاسبه شاخص -2جدول 

 (Lبحرانی) (Mمتوسط) (Hمطلوب) شاخص یا سنجه (Lبحرانی) (M) متوسط (H) مطلوب شاخص یا سنجه

 < 9/1 0.1تا  9/1 ≥ 0.1 سرانه فضای اسکان موقت > %01 %01تا   %31 < %31 تعادل آبی

 < 01/1 0تا  01/1 ≥ 0 سرانه ناوگان اتوبوسرانی > 311 311تا   011 < 011 سرانه مصرف آب

 < 01/1 0تا  01/1 ≥ 0 سرانه ناوگان تاکسیرانی < %11 %91تا  %11 %011تا 91% درصد پوشش منابع آب

 < %11 %91تا  %11 %011تا 91% کیفیت آب
های دهی ایستگاهسطح سرویس

 اتوبوس
 < %11 %011تا   11% ≥ 011%

 > 0 0 = < 0 نسبت مصرف انریی
های دهی ایستگاهسطح سرویس

 تاکسی
 < %11 %011تا   11% ≥ 011%

 < %01 %011تا   %01 ≥ %011 دهی متروسطح سرویس > 9/1 9/1تا  1/1 < 1/1 سرانه تولید زباله

تراکم ترافیک در فصول  < %1. %01تا   %1. > %01 درصد تفکیک زباله

 گردشگری

 > %1. %1.تا   01% < 01%

 دقیقه 31 =حداکثر زمان سفر  < %1. %01تا   %1. > %01 درصد بازیافت زباله

 < %11 %91تا  %1 %011تا 91% دف  بهداشتی زباله
گردشگران ورودی با سهم 

 وسایل نقلیه شخصی
 > %11 %11تا   1%. < 1%.



 

 

 های پژوهشها و سنجهتعریف و نحوه محاسبه شاخص -2جدول ادامه 

 (Lبحرانی) (Mمتوسط) (Hمطلوب) شاخص یا سنجه (Lبحرانی) (M) متوسط (H) مطلوب شاخص یا سنجه

 < %11 %91تا  %1 %011تا 91% دف  بهداشتی زباله
گردشگران ورودی با سهم 

 وسایل نقلیه شخصی
 > %11 %11تا   1%. < 1%.

 ≥ %91 %91تا   %11 < %11 راندمان مراکز دف  پسماند
ضریب برخورداری از خدمات 

 رفاهی
 <  1 %01تا   1% ≥ 01%

-سطح مکانیزاسیون جمع

 آوری پسماند
011% ≤ 

تا   01%

011% 
 <  0 0تا  9/0. >9/0. تراکم تعداد تخت بیمارستانی < 01%

 کیفیت هوا

 2NO   =09حداکثر تعداد روزهای متجاوز )
های طبیعی و ازدحای در سایت

 مسیرها
 نظر کارشناسی  -بندیبدون طبقه

 10PM  = .1حداکثر تعداد روزهای متجاوز )
وری از تاسیسات ضریب بهره

 اقامتی هتل
 < %01 %91تا   01% > 91%

سرانه فضاهای 

 گردشگری
 < 01 31تا  01 ≥ 31

-وری از زیرساختضریب بهره

 های گردشگری
 < %31 %01تا   31% > 01%

 
 محدوده مورد مطالعه -2-2

هوزار   11. همیلیون نفر جمعیت شهری که حودود  .کیلومتر مربع وسعت، نزدیک به  391شهر مشهد با 

فرهنگوی،   -های مختلوف موذهبی  یکی از مناطر جاذب گردشگر در عرصه نفر در حاشیه آن سکونت دارند،

میلیون نفر زائر و گردشگر از داخل و خارج کشوربرای زیوارت   31ساالنه حدود که طبیعی و تاریخی است 

آن به ایو  شوهر سوفر    و مراکز خرید از حری مطهر امای هشتم، بازدید از سایر اماک  مذهبی،تاریخی وییالقی 

ی الرضا )ع  دارای موقعیت خواص و ویوژه ای در سوطح    به دلیل وجود مرقد علی اب  موس. مشهد می کنند

کشور می باشد. ای  شهرستان که قطب اقتصادی شرق کشور محسوب می گردد، نه تنها مهمتری  شهرستان 

 گردشگری ایران اسوت، بلکوه در جهوان اسوالی نیوز از جنبوه گردشوگری موذهبی موورد توجوه موی باشود            

گردشگری از لحاظ گردشگر درمانی نیز با توجه به مراکوز فووق    . مشهد عالوه بر توانهای 0: 0.71)قاسمی،

تخصصی و تخصصی مجهز توانسته بخصوص در سالهای اخیر ایو  نووع گردشوگران از جملوه کشوورهای      

همسایه باشد. مراکز آموزشی در ای  شوهر اعوم از آموزشوهای دینوی و دانشوگاهی از جاذبوه هوای جوذب         

   ..0: 0.97مرادی،گردشگران علمی در ای  شهر می باشد )

 

 



 

 

 هایافته -3
 هاارزیابی وضعیت موجود گردشگری در شهر مشهد )توان گردشگری( برحسب هریک از شاخص -3-1

 ، مقدار مطلر هر شاخص و وضعیت آن را نسبت به استاندارد تعیوی  شوده در سوه وضوعیت     0  و ).جداول )

 دهند.  متفاوت مطلوب، متوسو و بحرانی نشان می

های گردشگری، مجمووع کول سوطو     نتایج بدست آمده، در حال حاضر در بعد فیزیکی و زیرساختبراساس 

باشد کوه در  مترمربع به ازای هر گردشگر می ..0متربع با سرانه  179.اختصاص یافته به فضاهای گردشگری برابر با 

  L  و وضعیت نامطلوب یا بحرانوی ) مترمربع به ازای هر گردشگر در سطح بسیار پایی 31مقایسه با مقدار استاندارد 

مترمربوع بووده کوه     390119قرار دارد. همچنی  مجموع کل سطو  اختصاص یافته به فضای اسکان موقت برابر بوا  

دهد. ایو  شواخص بوه مقودار     متر مربع به ازای هر نفر پوشش می0.01نفر از جمعیت گردشگر را با سرانه  09.7.9

  قرار دارد. مطوابر بوا اطالعوات    Mهرگردشگر نزدیک بوده و در بازه مقدار متوسو )مترمربع به ازای  0.1استاندارد 

 0.11پذیرها و زائرسوراها در شوهر مشوهد برابور بوا      ها، مهمانها، متلبدست آمده در حال حاضر مجموع تعداد هتل

نفور گردشوگر    011 تخت بوه ازای هور   ..1اتاق و  3.3نفر گردشگر و  0111واحد به ازای هر  ..0واحد معادل با 

 باشد که رقم بسیاری مناسبی است.می

 1/.9دسوتگاه بوا سورانه     3.0.در بعد جابجایی و حمل و نقل گردشگران، تعداد کل ناوگان اتوبوسرانی برابر با 

دستگاه تاکسوی بوا سورانه     0.311نفر جمعیت زائر و مجاور و تعداد کل ناوگان تاکسیرانی برابر با  0111به ازای هر 

  قرار دارند. همچنوی  تعوداد   Mباشد که در بازه مقدار متوسو )نفر جمعیت زائر و مجاور می 011به ازای هر  11/1

درصد از تعداد ناوگوان موورد نیواز را     1.دستگاه بوده که تنها  011کل واگ  ناوگان مترو در وضعیت موجود برابر با 

نیاز به توسوعه دارد. لوذا ایو  شواخص اکنوون در بوازه       دهد و برای پاسخگویی به جمعیت زائر و مجاور تشکیل می

   است.Lمقدار نامطلوب و یا بحرانی )

هوای تاکسوی و   های حمل و نقل عمومی )تاکسی و اتوبوس  نیز تعداد کل ایستگاهبه لحاظ دسترسی به ایستگاه

درصد از جمعیوت   91و  011ایستگاه برآورد شده که  0.01و  9111اتوبوس مستقر در شهر مشهد به ترتیب برابر با 

دهنود و در بوازه مقودار مطلووب     های تاکسی و اتوبوس پوشش موی زائر و گردشگر را به لحاظ دسترسی به ایستگاه

(H  .قرار دارند   

همچنی  به لحاظ جابجایی و ترافیک شهری، تراکم ترافیک در فصول گردشگری براساس درصد وسایل نقلیوه  

دقیقه بدست آموده اسوت کوه     31درصد و  01.7و در فصول گردشگری برابر با و متوسو زمان سفر در ساعت اوج 

  قرار دارند. براساس آخری  اطالعات بدست آمده، مجموع سوهم گردشوگران ورودی بوا    Mدر بازه مقدار متوسو )

   است.Hدرصد محاسبه شده که مطلوب ) .1.0وسایل نقلیه شخصی به شهر مشهد برابر با 



 

 

بنایی و کیفیات محیطی و در مبحث پسماند شهری، سرانه تولید زباله در شهر مشهد برابور  در بعد تاسیسات زیر

گری بوه ازای هور نفور     111گری به ازای هر نفر جمعیت زائر و مجاور محاسبه شده که در مقایسه با استاندارد  11.با 

سوت آموده، درصود بازیافوت و       قرار دارد. براسواس آخوری  اطالعوات بد   Mدر شبانه روز در بازه مقدار متوسو )

درصد بدست آمده که در مقایسه بوا اسوتاندارد تعیوی  شوده      11درصد و  .0تفکیک زباله در مبداء به ترتیب برابر با 

باشوند. در حوال حاضور درصود       میH  و مطلوب )Lدرصد  به ترتیب دارای وضعیت نامطلوب یا بحرانی ) 011)

ها برابر بوا  و نسبت حجم پسماند دف  شده در مراکز دف  به ظرفیت اسمی آندرصد  011دف  بهداشتی زباله برابر با 

 باشند.  میL  و نامطلوب یا بحرانی )Hدرصد بوده که به ترتیب دارای مقدار مطلوب ) 011

   
 شهر مشهدها در ابعاد فیزیکی و اکولوژیکی در ارزیابی ظرفیت پذیرش گردشگری برحسب مقادیر مطلق هریک از شاخص -3جدول 

 مقدار مطلق شاخص
وضعیت 

 *شاخص
 مقدار مطلق شاخص

وضعیت 

 *شاخص

 M مترمربع/ نفر 0.01 سرانه فضای اسکان موقت L %1..9 تعادل آبی

 H نفر 011تخت/ ..1 تراکم هتل، متل، مهمانپذیر و زائرسرا M لیتر/ نفر 010 سرانه مصرف آب

درصد پوشش منابع 

 آب
011% H  نفر0111دستگاه/ .1.9 اتوبوسرانیسرانه ناوگان M 

 M نفر0111دستگاه/ 1.11 سرانه ناوگان تاکسیرانی H %011 کیفیت آب

 H %91 های اتوبوسدهی ایستگاهسطح سرویس H 1.99 نسبت مصرف انریی

 H %011 های تاکسیدهی ایستگاهسطح سرویس M کیلوگری/ نفر 1..1 سرانه تولید زباله

 L %1. دهی ناوگان متروسطح سرویس H 11 درصد تفکیک زباله

 L %01.9 درصد بازیافت زباله

سهم گردشگران ورودی با وسایل نقلیه 

 شخصی
1.0.% H 

 H %011 دف  بهداشتی زباله

 تراکم ترافیک در فصول گردشگری

01.7% M 

راندمان مراکز دف  

 پسماند
011% L 31 دقیقه M 

سطح مکانیزاسیون 

 آوری پسماندجمع
011% H 

 کیفیت هوا
2NO 3. روز M 

سرانه فضاهای 

 گردشگری
 M روز L 10PM .3 مترمربع/ نفر ..0

( *L( ،  ظرفیت پایی =M( ظرفیت متوسو  و =H ظرفیت کم = 

 



 

 

لیتر در شبانه روز و نسبت مصورف محلوی    010به لحاظ مصرف منابع آب و انریی، سرانه مصرف آب برابر با 

لیتور در شوبانه روز و    011بدست آمده که نسبت به استاندارد تعیی  شده  99/1برابر با انریی به متوسو مصرف ملی 

  قرار دارند. براسواس آخوری  اطالعوات بدسوت     H  و مطلوب )Mبه ترتیب در بازه مقدار متوسو ) 0مقدار مطلر 

رصود و شواخص   د 011آمده، اکنون درصد پوشش منابع آب شرب و کیفیت آب آشامیدنی در شهر مشهد برابور بوا   

  است. شاخص تعوادل آبوی   L  و نامطلوب یا بحرانی )Hدرصد بوده که به ترتیب مطلوب ) 1..9تعادل آبی برابر با 

 دهد.آبی در شهر مشهد خبر میبیانگر نسبت مصرف به حجم منابع و ذخایر آبی موجود بوده که از بحران کم

و  2NOزهای متجاوز از حوداقل اسوتاندارد آالینودگی    همچنی  در بعد کیفیات محیطی و آلودگی هوا، تعداد رو

10PM  روز ثبت شده که در بازه مقدار متوسو ) 3.و  .3به ترتیب برابر باMمقودار مطلور     قرار دارد. جدول فوق ،

 دهد.اکولوییکی و وضعیت آن را نسبت به استاندارد تعیی  شده نشان می -های فیزیکیهر یک از شاخص

های اجتماعی و اقتصادی نیز مورد بررسی قورار گرفتوه   گردشگری براساس هریک از شاخصدر ادامه وضعیت 

ها و وضعیت آن را نسبت به مقادیر استاندارد در ابعاد اجتمواعی و   ، مقادیر مطلر هریک از شاخص0است. جدول )

جمعیتوی و اقتصوادی    -های منتخب در دو گروه اجتمواعی دهند. مطابر با جدول نامبرده، شاخصاقتصادی نشان می

مشتمل بر چندی  شاخص تراکم تعداد تخوت بیمارسوتانی، ضوریب برخوورداری گردشوگران از خودمات رفواهی،        

هوای  های طبیعوی و مسویرها، ضوریب اشوغال فضواهای اقوامتی و درصود اسوتفاده از زیرسواخت         ازدحای در سایت

 باشد.گردشگری می

بیمارستانی و ضریب برخورداری گردشگران از خودمات   در بعد خدمات رفاهی گردشگری، تراکم تعداد تخت

تخت بیمارسوتانی بوه ازای    9های گردشگری به ترتیب برابر با رسانی، تورها و پورتالرفاهی نظیر محصوالت اطالع

درصد از مجموع گردشگران بوده کوه در مقایسوه بوا اسوتانداردهای تعیوی        1نفر جمعیت زائر و مجاور و  0111هر 

   قرار دارند.L  و نامطلوب یا بحرانی )H) تیب در وضعیت مطلوبشده به تر

 
 ها در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در شهر مشهدارزیابی ظرفیت پذیرش گردشگری برحسب مقادیر مطلق هریک از شاخص -4جدول 

 بعد اقتصادی بعد اجتماعی

 مقدار مطلق شاخص
وضعیت 

 *شاخص
 مقدار مطلق شاخص

وضعیت 

 *شاخص

 H %9. وری از تاسیسات اقامتی هتلضریب بهره L %0.9 برخورداری از خدمات رفاهیضریب 

 H نفر 0111تخت/ ... تراکم تعداد تخت بیمارستانی
های وری از زیرساختضریب بهره

 گردشگری
9.1% L 

 - - - L - های طبیعی و مسیرهاازدحای در سایت

( *L( ،  ظرفیت پایی =M( ظرفیت متوسو  و =H = ظرفیت کم 



 

 

 

-وری از زیرسواخت ها و تاسیسات گردشگری، ضریب بهرهوری از زیرساختهمچنی  در بعد اقتصادی و بهره

درصد محاسبه شده کوه   9.و  9.1های گردشگری و ضریب اشغال فضاهای اقامتی )اسکان موقت  به ترتیب برابر با 

   قرار دارند.Lنامطلوب یا بحرانی )  و Hنسبت به استانداردهای تعیی  شده در وضعیت مطلوب )

 ها برحسب وضعیت )ظرفیت پذیرش( گردشگری در شهر مشهد  توزیع و پراکندگی شاخص -3-2

-در انتها به منظور ارزیابی نهایی وضعیت )ظرفیت پذیرش  گردشگری در شهر مشهد، توزیع فراوانی شواخص 

دهد که در مجموع شوهر مشوهد در   نتایج نشان میها در سه وضعیت متفاوت مطلوب تا بحرانی بررسی شده است. 

درصود   3...ها دارای ظرفیوت متوسوو و   درصد از شاخص ..33های باال، ها دارای ظرفیتدرصد از شاخص 00.1

 باشد.  های پایی  جهت پاسخ به تقاضای گردشگران میها دارای ظرفیتاز شاخص

 

 
اقتصادی در شهر  -اکولوژیکی و اجتماعی -پذیرش گردشگری در ابعاد فیزیکیها برحسب ظرفیت توزیع فراوانی شاخص -1نمودار 

 مشهد )به ترتیب از چپ به راست(

 

توان نتیجه گرفت که شهر مشهد به لحواظ تووان پوذیرش گردشوگری از بعود فیزیکوی و       در مجموع چنی  می

در وضعیت نامطلوب و یا بحرانوی  های باال  و در بعد اجتماعی و اقتصادی اکولوییکی در وضعیت مطلوب )ظرفیت

 های پایی   قرار دارد.)ظرفیت

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -4

در ای  مقاله وضعیت گردشگری شهر مشهد و عناصر عرضه و مدیریت تقاضای گردشگری با تاکید بر مفهووی  

شوهر مشوهد    ظرفیت پذیرش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ظرفیت پذیرش گردشوگری در 

های الزی گردشگری از سطح مناسبی برخوردار بوده و مطلووب اسوت.   بدلیل وجود امکانات، خدمات و زیرساخت



 

 

ریوزی مناسوب جهوت ارتقواء تووان پوذیرش       اگرچه که در برخی از موارد بدلیل وجوود کمبودهوا، همچنوان برناموه    

هایی نظیور ارائوه خودمات رفواهی بوه      گردشگری در شهر مشهد وجود دارد. در حال حاضر شهر مشهد در شاخص

گردشگران، مدیریت حمل و نقل و همچنی  مدیریت کیفیات محیطی )آب، پسوماند و غیوره  دارای کمبوود بووده و     

هوا دارای  درصود از شواخص   9...باشد. براساس نتایج بدست آمده، شوهر مشوهد در مجمووع    نیازمند به توسعه می

هوا نظیور تعوادل آبوی، بازیافوت و      درصد از شاخص 3...بوده و تنها در  وضعیت مطلوب و نسبتام مطلوب )متوسو 

های گردشگری، سطو  اختصاص یافته به فضاهای گردشگری، ناوگوان حمول و   وری از زیرساختدف  زباله، بهره

رناموه  نقل عمومی )مترو  و ... در ابعاد فیزیکی، اکولوییکی، اجتماعی و اقتصادی دارای مشکل بووده و نیازمنود بوه ب   

 باشد.ریزی و توسعه می

هوای الزی جهوت افوزایش    ریزی مناسب جهت تامی  و ارتقاء امکانات، خودمات و زیرسواخت  در نهایت برنامه

گردد. الزی به ذکور اسوت کوه در ایو      ظرفیت پذیرش گردشگری در شهر مشهد به ویژه در موارد کمبود توصیه می

-های فیزیکی و اکولوییکی براساس تعداد محدودی از شواخص یتمقاله ظرفیت پذیرش گردشگری با تاکید بر ظرف

هوای مووثر بور ظرفیوت     تر که بتواند سوایر جنبوه  تر و جامعها مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو مطالعات تکمیلی

 شود.نیز پیشنهاد می  پذیرش گردشگری را شامل شود،
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