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  چكیده
 پایدار گردشگری،توجه در توسعه یکی از ابعاد مهم و جدید مورد

در  .اردیه توسعه پایدار دکه ریشه در نظر است( گردیبوم)اکوتوریسم 
 محیطی شکلمطلوب زیستاثرات نا بادیدگاه گردشگری انبوه  ،مقابل
 اکوتوریسم چون. دارد قرارگردی طبیعت   فراتر از اکنون همو  استگرفته

گردی را توان طبیعترد، نمیارتباط عمیقی با حفاظت محیط زیست دا
. گردی( نامیدکوتوریسم)بومهای توسعه پایدار، ابدون درنظرگرفتن ویژگی
فضایی -های دقیق گستره مکانیهدکردن محدوبر این اساس مشخص

ریزی و ها در برنامهترین گامیکی از اساسی اکوتوریسم پتانسیل خاص
های اکولوژیکی گرفتن شاخصاست که با درنظر اکوتوریسممدیریت 

ای جغرافیایی و ویژه در قلمروهیابد. این امر بهمی     گردشگری امکان
 اکوتوریسمشهری مانند تهران که عرضه و تقاضای حوزه نفوذ شهری کالن
ن مطالعه استفاده دارد. لذا هدف ای ضرورت بیشتریدر آن بسیار باال است 

در ( TOPSIS)تاپسیس ( MCDM) گیری چند معیارهاز تحلیل تصمیم
ای هبندی پتانسیلبندی و اولویتبرای پهنه( GISجیس ) محیط

است. برای رسیدن به این هدف از محدوده استان تهران  اکوتوریسم
ی و اکتابخانه-تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی-شناسی توصیفیروش

-. نتایج بهاستهای فضایی استفاده شدهتحلیل ترکیبی چندمعیاره داده

پهنه اساسی در رابطه با 5دهنده مطالعه نشانه در محدوده موردآمددست
باالتر منطبق با مناطق های با امتیازات پهنهکه  است اکوتوریسمسیل پتان
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Abstract 
 

One of the important and new aspects of sustainable 

development of tourism is       ecotourism which is based 

on the sustainable development theory. But mass tourism 

perspective is formed by undesirable environmental 

effects and now it is beyond ecotourism. Since 

Ecotourism has such a deep connection with the 

protection of environment, nature cannot be called 

ecotourism by ignoring the characteristics of sustainable 

development. Thus, determining the precise scope of the 

spatial location-specific potential of ecotourism is one of 

the most critical steps in the planning and management of 

ecotourism which is possible by considering the 

ecological indexes. This is especially necessary in 

geographical territories and urban hinterland of 

metropolitan cities like Tehran in which the supply and 

demand for ecotourism is too much. So, the aim of this 

study is the use of the analysis of TOPSIS multi-criteria 

decision (MCDM) in a GIS environment for zoning and 

prioritization of ecotourism potential in Tehran province. 

To achieve the goal, the methodology of this study is 

Cross-sectional based on document-library studies and 

hybrid multi-criteria analysis of spatial data. The results 

obtained in the studied area show five key zones in 

relation to ecotourism potential and the zones with higher 

scores are corresponded to the protected areas. 
 

Keywords: ecotourism, ecotourism capability/ potential 

evaluation, MCDM models, TOPSIS technique, Tehran 

province  
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 مقدمه 
های متقابل میان انسان و ها و واکنشبستر تمام کنش ،محیط

طبیعت است و تا زمانی که از کیفیت محیط و نهادهای آن 

، بارگذاری جمعیت و دنداشته باشوجود اطالعات دقیقی 

با  .بودپذیر نخواهدت در مکان درست و طبیعی آن امکانفعالی

یط زیست طبیعی جهان توان اکولوژیکی مح کهتوجه به این

برای انجام توسعه، برای استفاده انسان دارد،  معین و مشخصی

اکولوژیک آن در ریزی، باید به ارزیابی توان پیش از برنامه

 ,Makhdum)ای پرداختریزی منطقهچارچوب یک برنامه

آثار مثبت و  گردشگریتوسعه که یلذا از آنجای .(13 ,2000

-و اقتصاد جامعه میزبان میحیط زیست، فرهنگ منفی بر م

های اساسی جهت به حداقل رساندن یکی از راهکار ،گذارد

حاصل از اکوتوریسم در قلمرو ویت آثار مثبت آثار منفی و تق

سرزمین با  ریزی استفاده ازبرنامه ،استانیحوزه نفوذ شهری و 

 های طبیعی منطقه برای کاربری مورددر نظر گرفتن استعداد

های ناپایداری و تاکنون جنبه اسناد مطالعه طبق .استنظر 

ز اثرات منفی گردشگری، در گردشگری انبوه خیلی بیشتر ا

است و از سوی دیگر دیگر انواع گردشگری وجود داشته

با الزامات پایداری  اکوتوریسم بیش از سایر انواع گردشگری،

ده از ریزی استفابرنامه راهکار دیگر. استهماهنگ بوده

های طبیعی برای سرزمین با در نظر گرفتن استعدادها و پتانسیل

بیعت همگام با توان و . زیرا توسعه طاستکاربری اکوتوریستی 

اهکار عنوان یک ابزار و رزیستی سرزمین بهظرفیت محیط

ی، نقش اساسی در ریزی و توسعه سرزمیناثربخش در برنامه

ارتقای سطح زندگی منطقه ای و محلی)-توسعه پایدار ملی

محیطی( ع محلی و حفظ تعادل طبیعی و         زیستجوام

اکوتوریسم با در نظر گرفتن  ریزیدر نتیجه برنامهنماید. ایفا می

های توسعه راهکارتواند یکی از ابعاد توسعه پایدار، می همه

-در این میان استان تهران به باشد. در مقاصد گردشگریپایدار 

 را در بر داردکشور از حجم انبوهی از جمعیت عنوان پایتخت 

نیاز به تفرج و اوقات فراغت برای تمدد اعصاب، همگی که 

دارند. لذا موقعیت  وری از فشارهای زندگی صنعتی و غیرهد

به جهت دارا بودن مناطق پرجاذبه ، جغرافیایی استان تهران

 توسعه  امکان و پتانسیل ،طبیعی در نوار رشته کوه البرز
 

. بر دارد را شهر تهرانهای حاشیه کالنگردیو بومکوتوریسم ا

انسیل اکوتوریستی استان این اساس مشخص کردن دقیق پت

ریزی و مدیریت توسعه اکوتوریسم بسیار لحاظ برنامهتهران به

-ی مناسب برای انجام این امر پهنههااست. یکی از روشمهم 

وریستی با استفاده از ظ اکوتلحابندی قلمرو جغرافیایی استان به

است. اما در  (GIS)جیسهای اکوتوریسم در محیط شاخص

گیری چندمعیاره های تصمیمحال حاضر با تحول در روش

بندی وجود بندی و پهنههای جدیدی در زمینه اولویتروش

معیاره با استفاده گیری چندها تحلیل تصمیمارد که از جمله آند

ها در مکان استفاده آنکه ا است (TOPSIS)تاپسیساز 

دارد. این روش در مقایسه با  نیز وجود جیسهای تحلیل

دقت باالیی های سنتی مبتنی بر منطق بولین)صفر و یک(، روش

ارزیابی توان اکوتوریستی  ،تحقیق این . بر این اساس هدفدارد

گیری پی  ال به این سؤ پاسخبا که  استاستان تهران 

برای توسعه اکوتوریسم در  های مناسبخواهدشد: پهنه

گیری های تصمیماستان تهران با استفاده از تحلیلمحدوده 

 ؟ چگونه است جیسمعیاره در محیط چند
  

 مباني نظری

های آن یکی از بزرگترین      شاخهامروزه گردشگری و زیر

رود که در اغلب شمار میههای اقتصادی در دنیا ببخش

است. بنابراین گسترش گرفته ورهای جهان مورد توجه قرارکش

تواند نقش نوان یک راهبرد جدید در توسعه میعهگردشگری ب

سازی اقتصاد جوامع محلی ایفا نماید. در این مهمی در متنوع

ای  عنوان زمینهتوان به گری را میراستا یک مقصد گردش

های طبیعی، جنگلی و  تر تعریف کرد که در آن محیط وسیع

های طبیعی، اقتصادی و  و ویژگی است مرتعی زیرکشت غالب

ری محلی، اعتماد ها، همکا اجتماعی فرهنگی ویژه، مانند سنت

طور هماهنگ در آن وجود دارد، و مانند یک و عمل متقابل به

که کوچک مقیاس،  رودشمار میبهمحصول گردشگری واحد 

عبارت دیگر، بیعت، دارای رنگ و بوی بومی و بهسازگار با ط

 ,Ramsey and Schaumleffel, 2006ست)پایدار ا

محیطی و    ی وابسته به منابع طبیعی و زیستهاگردشگری(.6

که پیوند  استاز جمله اکوتوریسم  اندازهای طبیعیچشم

 (. 1د)شکلنعمیقی با اهداف توسعه پایدار گردشگری دار



 

 
 4332چهارم، پايیز و زمستان شماره ل دوم،دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسي شهری سا 43 

 

 
 (France, 1997, 17اشکال عمده گردشگری) .4شكل

 

ی از گردشگری در چند دهه ل جدیدعنوان شکاکوتوریسم به

جهت گذار از گردشگری انبوه به گردشگری پایدار اخیر به

و پیوند عمیقی با توسعه پایدار گردشگری است شکل گرفته

 (. 2)شکل دارد

 

 
 (Weaver, 1999, 797ارتباط بین پایداری و انواع گردشگری) .2شكل

 

شکال نوین عنوان شکلی از ابنابراین، گردشگری پایداری به

)مانند گردشگری دانشگاهی، ماجراجو، کشاورزی،  گردشگری

 شناختی، خاص، سبز، روستایی، فرهنگی، اقتصادی، انسان

طبیعی، مخاطره، طبیعت، قومی،  با محیطی، دوستیزیست

روی، دریایی، بیابان، بخش، پایدار، پیادهشکار، علمی، آرام

یرنده پردازش برگشناختی( بوده و درنوحش و باستا حیات

ریشه معنایی خاص خود است. زیرا توسعه پایدار گردشگری 

و گردشگری را به سمت پایداری و  دارددر توسعه پایدار 

. توسعه پایدار کشاندود میسازگاری با محیط زیست خ

های متعددی قابل تقسیم جایگزین به زیرمجموعه-گردشگری

های آن عهترین زیرمجمویکی از مهم 1گردیطبیعتکه  است

گردی یا ردی خود به دو زیرشاخه اساسی بومگاست. طبیعت

-تقسیم می 3تو گردشگری متکی بر طبیع 2اکوتوریسم

های بندیتقسیم(.البته 3()شکلButler, 1990, 42)شود

 ,Mieczkowskiاست)گرفتهدر این زمینه صورت  گری نیزدی

1995, 459()Wearing & Neil, 1999, 65 که با وجود )

-عنوان دستهندی زیر را بهبتوان تقسیمهای اندک، میفاوتت

  بندی متداول و مورد پذیرش از علم گردشگری پذیرفت.

 

 
 (Dowling, 1995, 89های عمده علم گردشگری)زیرمجموعه .3شكل

 
ه بین گردشگری در طبیعت یا    نکته مهم، تمایزی است ک

 ایگونهیسم و ن الگویی فضایی و اکوتورعنواگردی بهطبیعت

(. Drums and Moore, 2009, 1از گردشگری وجود دارد)

مترادف به اشتباه این دو این در حالی است که در بیشتر مواقع 

طبیعت شوند. گردشگری در هم حتی گاهی یکی پنداشته می

 از است تجسمیدهنده فضایی از گردشگری و شکل یالگوی

از سوی فاوت های متبا انگیزه که سفر به نقاط طبیعی

رویکردی واسازانه بر . این خود گیردمی  گردشگران صورت 

تنی قرار ممتنی یا بروناز نگرش درون ساختارهای متفاوت بنیان

-ای متفاوتی از گردشگری پدیدار میهدارد که در راستای گونه

گری در شود. همچنین در بازار جهانی گردشگری، گردش

شود که حسوب   میتر مطبیعت یک بخش عمومی و کلی

قرار در کنار گردشگری ماجراجویی  و ی از آناکوتوریسم جزئ

 یبخش در حال گسترش ،(. در واقع اکوتوریسم4)شکل گیردمی

گونه ای که طبق برآورد بازار گردشگری در طبیعت است. به از

، گردشگری در 1111انجمن جهانی اکوتوریسم در سال 

________________________________________ 
1. Nature tourism 

2. ecotourism 

3. Nature-based tourism 
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درصد از بازار 7کوتوریسم درصد و ا 0گردی طبیعت یا طبیعت

 The International)ردمسافرت جهانی را در اختیار دا

Ecotourism Society, 1991, 7.)  

 

 
 (Boo, 1993, 21گردی)اکوتوریسم زیرمجموعه طبیعت .4شكل

 

بیعت را بدون در نظر گرفتن  توان سفر به طرو نمیاز این

توان که میحالی پایدار، اکوتوریسم نامید درهای توسعه ویژگی

-ا در چارچوب گردشگری در طبیعت بهگونه سفرها راین

حساب آورد. عالوه بر آن از نظر تعاریف علمی معتبر 

یسم نیست. در اینجا گردشگری در طبیعت تنها معادل اکوتور

های این دو توان مشاهده کرد که مابین انگیزهتفاوتی را می

گردی و مسافرت عتدارد. گردشگری در طبیعت یا طبیوجود 

های تواند در چارچوب انگیزههای طبیعی      میبه محیط

باشد. انگیزه ی را مدنظر داشتهباشد که تنها فضای طبیع متفاوت

ندارد و  رابطه مستقیم با ادراک و حفظ محیط طبیعی این امر

عد حفاظت نسبت به محیط از بُ دارای حساسیتی حتی گردشگر

مؤسسه در که دم بومی نیست. در حالیطبیعت و مرو همسو با 

یک » صورتبه اکوتوریسم 1111المللی اکوتوریسم در سال بین

مسافرت مسئوالنه به مناطق طبیعی که محیط زیست را حفظ و 

است. از تعریف شده« محلی را تثبیت نماید زندگی راحت مردم

که  استرو اکوتوریسم واجد چهار ویژگی مشخص و بارز این

 The International Ecotourism)           از عبارتند

Society,1991, 24:) 

 ؛سفر به یک منطقه طبیعی .1

 ؛سفری که حامی حفاظت از تنوع زیستی باشد .2

 ؛سفری که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشد .3

سفری که به درک و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست  .4

 رهنمون باشد.

ه سمت ادراک و گرایش اکوتوریسم ب از حاکیاین خود 

بوم در یک زیستم با اکوسیستم انسانی حفاظت از طبیعت توأ

-گرا را بهای از گردشگری طبیعت. به بیانی دیگر گونهاست

مدیریت  . اصوال اکوتوریسم راهبردی است برایآوردخاطر می

 شدهی طبیعی از جمله مناطق حفاظتهااستفاده پایدار از میراث

جانبه یعنی حفاظت عبارتی اکوتوریسم با اهداف چند. بهاست

های احترام به جوامع محلی و ارتقاء مؤلفهاز محیط زیست، 

خوان با بان سروکار دارد که این اهداف همفرهنگی جامعه میز

(. Drums and Moore, 2009, 1)مفهوم توسعه پایدار است 

 ی اثربخشهاجمله نقشای از ایجاد اشتغال و توسعه منطقه

توسعه اکوتوریسم است. بنابراین، امروزه صنعت گردشگری، 

عنوان رویکردی جدید برای توسعه ویژه اکوتوریسم بههب

وری منظور بهرهانسان و اجتماع با محیط طبیعی بههمزیستی 

وسعه مناطق پایدار اقتصادی، با رهیافت اقتصاد اکولوژیکی در ت

 است. جایگاه چشمگیری یافته

ین شیوه د متقابل توسعه پایدار و اکوتوریسم، متمایزکننده اپیون

-است. بههای گردشگری روستایی از گردشگری با سایر گونه

عبارتی دیگر نمود عینی و حداکثری توسعه پایدار گردشگری 

که در آن برخالف سایر الگوهای  استدر اکوتوریسم 

-برای گردشگران ایجاد میمسئولیت باالیی گردشگری 

 (.5)شکلدکن

 
 & Orams, 2000, 24()Shawپیوستار پارادایمی اکوتوریسم) .6شكل

Williams, 2004, 123) 
 

یکی از دو زیرشاخه  گردیبومیا کوتوریسم بنابراین، ا

،   شناختی از تلفیق علوم زیست که منتجگردی است  طبیعت

 .استشناختی با گردشگری و بومشناختی و جغرافیایی زمین

ث فرهنگی با کمک سازمان میرا بان و ادب فارسیزفرهنگستان 

با  امااست کرده یمعن گردیطبیعترا اکوتوریسم  کلمه کشور 
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 سال اخیر در ایران و جهان10توجه به ظهور ژئوتوریسم در  

و  نیستصحیح چندان گردی طبیعت این واژه با سازیمعادل

در نظر اکوتوریسم را برای  گردشگریبهتر است معادل بوم

 Tourism و Eco ءاز نظر ریشه لغوی از دو جز. زیرا گرفت

ای برگرفته از ریشه Eco ساخته شده است که که پیشوند

 ای از مفاهیم محیط زیست و زیستگاه ویونانی به معنی آمیزه

Tourism  بیش از هر به معنای گردشگری است؛ این مفهوم

 معادلکند. در فارسی کلمه بوم را چیز طبیعت را تداعی می

Ecoنوعی بهاند و بهقرار داده  Eco-Tourism بوم گردی ،

اکوتوریسم دارای مشخصات . در این راستا، توان گفتنیز می

 :(Blamey, 1997, 112) چهارگانه زیر است

 وابسته به طبیعت باشد.. 1

برای عبارتی لحاظ اکولوژیکی پایدار باشد و بهاز  .2

 را نداشته باشد. ترین آسیب و اثرات سوءکمطبیعت 

آموزش های منطقه مورد بازدید،  ارزشعنصر اصلی  .3

 باشد.و 

 .جوامع محلی و میزبان در آن مشارکت داشته باشند. 4

فلسفه است بنابراین، اکوتوریسم یک فعالیت، پدیده و نوعی 

-است. با اینگردی یا گردی و طبیعتکه معادل فارسی آن بوم

ه اکوتوریسم و سابقه مون واژیراوجود در ادبیات جهانی، پ

. برخی وجود دارداظهارنظرهای متفاوتی  کاربرد آن

ای را در اواخر دهه  ین واژهکاربرد چن نظران سابقه صاحب

سبالیوس  نام اند. اما در تمام متون مرتبط ذکر کرده 11۹0

-ه را بهاست که این واژ عنوان نخستین کسی آمدهبه 1السکورین

برخی اما . (Ceballos-Lascurain, 1987, 13)است کار برده

 هِتزر ی دورتر و بهاکوتوریسم را به زمان سابقهدیگر از محققان 

 11۹0دهند. و معتقدند که او این واژه را در دهه  نسبت می

برای تشریح روابط متقابل گردشگری، محیط زیست و 

، مفهوم هِتزر است. به اعتقاد های فرهنگی، استفاده کرده ویژگی

 نامناسب و منفی کالسیک های در واکنش به رویه وریسماکوت

-طبیعت   در  محیطیسعه و نادیده گرفتن مالحظات زیستتو

و سابقه آن به ( Vrujci, 2005, 11)است، شکل گرفتهگردی

، یعنی زمانی که کارشناسان نسبت به برداشت ۹0اواخر دهه 

________________________________________ 
1. Cebalios Lascurain 

 ,Cater, 1995)گردد رویه از منابع نگران بودند، باز می بی

23). 

شده در برخی از مطالعات براین، با عنایت به تعاریف ارائهبنا

 WTO, 2007, 42()The Internationalپیشین)

Ecotourism Society,1991 )(Ceballos-

Lascurain,1987,13) (Australia Department of 

Tourism, 1994, 11) ( Drums and Moore, 2009, 5)  و

 ترین تعریف موردتوان گفت جامع میهای اکوتوریسم، ویژگی

گرفته توسط انجمن پذیرش در این مطالعه تعریف صورت

گردشگری سفری بومیا اکوتوریسم : استجهانی اکوتوریسم 

حفظ محیط بر مسئوالنه به مناطق طبیعی است که در آن 

این ی . از اصول اساسزیست و رفاه مردم محلی تأکید شود

 یر اشاره کرد: تعریف می توان به موارد ز

 توجه به توسعه پایدار .1

-محیطی و اخالق زیستهای زیستحفظ ارزش .2

 محیطی

 .رفاه جامعه محلی روستایی .3

-افتد تنها بخشآنچه در ایران اتفاق میالبته باید توجه داشت 

مربوط هایی که گیرد و قسمتبرمی هایی از این تعریف را در

الن ؤو. مسنداغایب حفاظت و رعایت طبیعت است معموالًبه 

های راهبردی گام هنوزحفاظت و متولیان آموزش گردشگران 

ی انسانی بومی و نیروو  اندبرنداشتهدر زمینه ارائه این آموزش 

حفاظت  و امکانات کافی برای ها به مردماری مدیریت آنواگذ

  طب گردشگری انتخاب عنوان قاز مناطق تحت حفاظت که به

راین، در کشورهای بناب .مشاهده کرد توانرا کمتر میاند شده

ومی اکوتوریسم ویژه ایران، به واقع شکل عمدرحال توسعه به

-های صورتاست و عمده گردشگریهنوز گسترش نیافته

هستند گردی ای بکر و سبز ایران از نوع طبیعتگرفته در فضاه

شده مانند طق حفاظتعنوان نمونه اکوتوریسم در مناو      به

گردی توان نوعی بومها و غیره را میجنگلی و تاالب هایپارک

 دانست.

ر زمینه های مطرح شده دبر اساس تعاریف و دیدگاه

-شناسی اکوتوریسم، یکی از مهماکوتوریسم و پس از مفهوم

ریزی عملیاتی برای ها در برنامهترین گامترین و     اساسی
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سیل ی با پتانهایمحدوده توسعه اکوتوریسم، شناسایی

توریستی بندی فضایی به لحاظ توان اکواکوتوریستی و پهنه

ریزی و های اجرایی بعدی برنامهسرزمین است تا بتوان گام

 مدیریت اکوتوریسم را دنبال کرد. 
 

  4ارزيابي پتانسیل اکوتوريستيمدل 

کوشد تا از طریق رزمین بر اساس رهیافت پایداری میآمایش س

به  محیط، توسعه شایسته و پایداری راتنظیم رابطه بین انسان و 

های ها و پتانسیلوجود آورد و با شناخت محدودیت

ای شدههماهنگی نهادینه ،انسان و محیطو ارزیابی اکوتوریستی 

توان ضمن تعیین از این طریق می .برقرار نماید هاآنرا بین 

را در نظر گرفت.  راهترین های مناسب، مطلوبانواع کاربری

از تعیین  است این ارزیابی پتانسیل اکوتوریستی عبارتبنابر

و اصولی سرزمین با توجه به  قدرت بالقوه از نوع کاربرد بهینه

-ر راستای فعالیت اکوتوریستی و بههای اکوتوریسم دشاخص

-د کارایی اراضی به منظور استفادهعبارت دیگر، ارزیابی برآور

سم )چه پتانسیل . ارزیابی پتانسیل اکوتوریهای اکوتوریستی

اجتماعی( عبارت است از -اکولوژیکی و چه پتانسیل اقتصادی

-نسان محلی از سرزمین برای کاربریبرآورد استفاده ممکن ا

مقایسه و یا سنجش و نیز عبارت است از  های اکوتوریستی

منابع اکوتوریستی محیط در مقایسه با معیار ، که در این رابطه، 

پتانسیل بالقوه آن در برابر معیار برای پتانسیل طبیعی محیط و یا 

-شود. روشیستی در انواع گوناگون سنجیده میکاربری اکوتور

های پارامترسنجش تی با های ارزیابی پتانسیل اکوتوریس

هایی روش: دسته اول شوندتقسیم می ، به دو دستهیاکوتوریسم

بر پتانسیل  نبودن چند پدیده دالّکنند اثبات میهستند که 

-که نشان میهایی هستند . دسته دوم روشاستتوریستی اکو

. برای استبر پتانسیل اکوتوریسم  بودن چند پدیده دالّدهند 

های عبارتی زون)به ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم سرزمین

های سازمان محیط زیست( باید اول به بندیتفرجی در تقسیم

نمود که  اندارد اقدامساختن معیار، مقیاس، ضابطه و یا است

یسم به هر نوع کاربری هایی در قالب مدل اکوتورچنین ضابطه

و  های اکوتوریستی تجزیهشوند. سپس    ویژگیمیارائه داده

________________________________________ 
1. Ecotourism Capability/potential Evaluation 

انسیل اکوتوریستی سرزمین پتسرانجام بندی و تحلیل و جمع

 گردد. مشخص می

شاخص  یا ها با در نظر گرفتن فقط یکی از عاملبرخی از مدل

شاخص  یا رخی دیگر با در نظر گرفتن دو عاملاکوتوریستی، ب

یا  اکوتوریستی و برخی با محسوب کردن بیش از دو عامل

های ارزیابی روششوند. شاخص اکوتوریستی ساخته می

که در  یشاخص یا بر اساس تعداد عاملتوان اوت را میمتف

 بندی کرد:گروه، دارندساختن مدل اکوتوریسم نقش 
 

 شاخصههای ارزیابی یک روش .1

 های ارزیابی دو شاخصهروش .2

 های ارزیابی چند شاخصه.روش .3

در این مطالعه با توجه به مدل مورد استفاده از روش ارزیابی 

براساس است که استفاده شده (GISجیس) چندشاخصه در محیط

 استسطح صورت گرفته۹سازی مسئله در یند شماتیک مدلافرآن 

 (. ۹)شکل
ترین مراحل، استخراج و ز مهمشاخصه یکی ادر ارزیابی چند

ها با توجه به ادبیات جهانی در رابطه با بندی شاخصدسته

با توجه به مسئله فوق و مشکلی که می . لذا استمسئله 

های تا شاخص تالش شدتوانست ایجاد شود در این تحقیق 

مناسب برای ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم به لحاظ فضایی 

ر گرفته دتوجه به تغییرات صورتند. زیرا با استخراج گرد

محیطی، های زیستزمینه عالئق گردشگران، محدودیت

تغییرات اقلیمی، افزایش درآمدهای مردم در جوامع شهری، 

 غیرهمکاتب طرفدار محیط زیست و فرهنگ جوامع محلی و 

ساس شرایط مدل اکوتوریسم بر ا سازیدقیقنیاز به بازنگری و 

با در نظر گرفتن و ای کالن ملی هبومی و منطبق با سیاست

طبق بررسی انجام احساس شد. بر این اساس تغیرات جهانی 

ورت خالصه مروری بر تحقیقات صسعی گردید  بهشده 

گرفته در زمینه مدل ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم در صورت

-ان صورت گیرد و از ترکیب و بومیادبیات علمی جهان و ایر

یابی توان اکوتوریسم سرزمین ارائه های ارزاخصها شسازی آن

 (.2)جدول گردد
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 یندی مدلسازی پتانسیل اکوتوریسم در منطقهانمودار شماتیک و فر .5شكل

 

 

 

لی، تحقیقات صورت کشده بهبا توجه به مرور مطالعات انجام

ههای چندگیریمتعددی با روش تصمیم صورت  1معیار

ریزی برنامه (1 (Zhou et al., 2006پذیرفته است)

( انتخاب مکان 3رج؛ مدیریت گردشگری و تف (2؛ اکوتوریسم

روهای یابی پیادهمکان (4 ؛سیس پارک محلیمناسب برای تأ

های آمده از شاخصدستلذا با توجه به تجربیات به طبیعت.

-شاخص از بین شاخص1شده در مطالعات مختلف، مطرح

جغرافیایی منطقه  و با شرایطی داشته هایی که فراوانی باالتر

برای شناسایی پتانسیل  دارندمورد مطالعه همخوانی 

قرار گرفتند استفاده  مورد در این مطالعه اکوتوریستی

 (.1)جدول

 

________________________________________ 
1 . Multi-Criteria Decision Making  

 

 
 های اکوتوریستیمعیارهای مؤثر در شناسایی پتانسیل .4جدول

 شكل و نوع تابع عضويت درجه وزني معیار

 خطی یکنواخت -افزاینده DEM 1/0 ارتفاع

 خطی یکنواخت -کاهنده 11/0 شیب

 خطی یکنواخت -افزاینده 14/0 تراکم پوشش  جنگلي

 خطی یکنواخت -افزاینده 13/0 تراکم پوشش مرتعي

 گسسته 03/0 سنگ شناسي يا سنگ مادر

 خطی یکنواخت -افزاینده 0۹/0 هافاصله تا جاده

 خطی یکنواخت -کاهنده 11/0 فاصله تا رودخانه

 خطی یکنواخت -افزاینده 2/0 شدهمناطق حفاظت

 خطی یکنواخت -افزاینده TCI 12/0اقلیم گردشگری 

 - 1 مجموع
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 های ارزیابی توان اکوتوریستی در ادبیات جهانیشاخص .2لجدو

 هاشاخص
محقق و 

 سال
 هاشاخص

محقق و 

 سال

 -3روستایی،  مناطق از فاصله -2شهری،  مناطق از فاصله -1

 هارودخانه از فاصله -4، (قنات چشمه، چاه،) آبی منابع از فاصله

 از فاصله -۹زیرزمینی،  آب سفره سطح از فاصله -5ها، آبراهه و

 موجود تاریخی آثار و طبیعی هایجاذبه از فاصله -7ها، تاالب

 ماه ترینگرم در دما حداکثر -1ها، راه از فاصله -۹طبیعت،  در

سرزمین،  شیب -11ل، سا ماه سردترین در دما حداقل -10سال، 

 پوشش تراکم -13خاک،  پذیریفرسایش بالقوه توان -12

 -1۹شناسی،  زمین -15یخبندان،  روزهای تعداد -14درختی، 

 لغزش زمین خطر

S
al

m
an

 M
ah

in
i,

 e
t 

al
.,

 2
0

0
9

 

/ ژئومورفولوژی و زمین شکل -2محلی، / فرعی هوای و آب و اقلیم -1

 و هیدرولوژی -4طبیعی،  هایگاهزیست و گیاهی پوشش -3فیزیوگرافی، 

 مناطق و هارودخانه هایحریم و پذیرآسیب نواحل -5هیدروگرافی، 

 خصوصیات -7اراضی،  و منابع محیط، کاربری -۹شده، حفاظت

 و تجهیزات -1اتصاالت،  وضعیت -۹آتی،  تحوالت و جمعیتی

طبیعی،  سوانح و خطر -11آتی،  تحوالت و تجمع مراکز -10تأسیسات 

 محصوالت و دستی صنایع -13غیرطبیعی،  گردشگری هایجاذبه -12

Y رسانیبرق شبکه -14محلی، 
av

ar
i 

&
 B

ah
re

in
i,

 2
0

0
1

 

 -3اراضی،  کاربری بندیطبقه -2گیاهی،  تراکم بندیطبقه -1

 خاک حاصلخیزی

B
an

er
je

e,
 e

t 
al

.,
 

2
0

0
0

 

خاک،  زهکشی -4خاک،  بافت -3شیب،  جهت -2شیب،  درصد -1
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در زمینه  هنفر خبر1۹ها نیز از پرسشنامه برای محاسبه وزن الیه

قلیم گردشگری گردشگری، اکوتوریسم، جغرافیای گردشگری، ا

افزار نرم(در AHP)مراتبیفرایند تحلیل سلسلهبا روش 

Expert Choice 2000  .استفاده شد 
 

 هامواد و روش

ر پایه مطالعات بو تحلیلی -روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی

های ای و مشاهده میدانی و تحلیل دادهکتابخانه -اسنادی

ضرورت مسئله . بر این اساس ابتدا با توجه به استفضایی 

 اس ادبیات جهانی بر اس شد. سپسمنطقه مورد مطالعه انتخاب 

 

انتخاب نیز های مناسب با شرایط محلی و بومی منطقه شاخص

-جمع جیس های اطالعاتی در محیطها الیهآن و بر اساس 

پوشش گیاهی، های منطقه، الیه DEMآوری شد. تهیه نقشه 

شده، دما، مناطق حفاظتها، ها، جادهپوشش جنگلی، رودخانه

تهیه  منظور. بهبود ترین این مواردمهم   از غیره رطوبت و 

بندی نامنظم های شیب، جهت، ارتفاع، شبکه مثلثنقشه

(TIN)1 ( و مدل رقومی ارتفاعDEM)2 های میزان از منحنی

________________________________________ 
1. Triangulated Irregular Network 
2. Digital Elevation Model  
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 برداری کشورسازمان نقشه 1:25000های رقومی ارتفاعی نقشه 

-استفاده سیستم اطالعات جغرافیایی لهوسیبهها و پردازش آن

ایشی، های فرسکالسشد. نقشه تراکم و تیپ پوشش گیاهی، 

های های جنگلداری و پارککاربری اراضی و موقعیت طرح

ها، مراتع و سازمان جنگلبا کمک مطالعه منطقه موردجنگلی 

شناسی با مقیاس نقشه زمینتهیه شد.  تهرانآبخیزداری استان 

های علوم زمین سایت پایگاه ملی دادهطریق از  1:1000000

شناسی ارت صنایع و معادن و سازمان زمینکشور وابسته به وز

های قشه مرزد. نو اکتشافات معدنی کشور تهیه و رقومی ش

ا و نقاط روستایی و هاسی )شهرستان، بخش، دهستان(، راهسی

سازمان مدیریت و  جیسهای رقومی واحد شهری از نقشه

های اقلیمی آمار برای شد. استخراج تهرانریزی استان برنامه

های دما، رطوبت و تعداد روزهای آفتابی از آمار ادهدمانند 

برای محاسبه شاخص  و شناسیهای همدیدی و اقلیمایستگاه

شد. آمارهای سازمان هواشناسی استفادهاقلیم گردشگری از 

واحد طریق شده چهارگانه از تحفاظنقشه محدوده مناطق 

ابتدا بر سازمان حفاظت محیط زیست استان تهیه شد.  جیس

ه آن تهیه ها اقلیم توریستی منطقه محاسبه و نقشدهاساس دا

 شدهای اطالعاتی نیز بررسی و آماده گردید و سپس سایر الیه

ها محاسبه و ترکیب شده و اولویت تاپسیستا بر اساس مدل 

 د. نمشخص گرد

 هوانگ و توسط یون 11۹1تکنیک تاپسیس که ابتدا در سال 

 چندشاخصه گیریتصمیم هایبهترین مدل از شد، یکیمطرح 

-بندی بهاست که در عین سادگی روشی کارآمد در اولویت

شاخص،  nگزینه به وسیله  mآید. در این روش حساب می

ه ینبهترین گز تکنیک، این اساس برگیرد. مورد ارزیابی قرار می

 آلایده حلراه با را ترین فاصلهکوتاه کهبود خواهد ایگزینه آن

 حلراه با را فاصله بیشترین حالت ممکن( و )بهترین مثبت

ثبت م آلحل ایدهراهممکن( دارد.  حالت منفی )بدترین آلایده

 هاآنحداکثر و هزینه را به ها شاخص منفعتاست که  یحلراه

هزینه  آل منفیحل ایدهکه راهر حالی، درساندرا به حداقل می

-رساند. بهبه حداقل میرا  آنها منفعتحداکثر و ها را شاخص

  بهترین  کلاز  ترکیبی آل مثبتحل ایدهعبارت دیگر، راه

حل که راه، در حالیاست سترسدرد یهاشاخص یهاارزش

 دسترسدرهای زشار ینآل منفی متشکل از همه بدترایده

 - Balli and Korukoglu, 2009; 124) ستها اشاخص

 این است که تاپسیسهای تکنیک از ویژگییکی (. 125

نشان ها دهی شاخصوزن هایبه تکنیک حساسیت بسیار کمی

. ندارندهای حاصل از آن تفاوت چندانی با هم و پاسخدهد می

          از:  اند عبارتنداین تکنیک برشمرده محاسنی که برای

در ادگی و سرعت مناسب روش کار این تکنیک؛ ب( الف( س

ها بر موضوع مورد و مثبت شاخص تأثیر منفینظرگرفتن 

مشخص ؛ ت( پذیرا بودن ضرایب وزنی اولیه؛ پ( بررسی

خروجی از طریق صورت کمّی بهها ترتیب اولویت گزینه کردن

های تجربی. نتایج حاصل از این مدل با روشانطباق آن؛ ج( 

با استفاده از آن می از مهم این روش این است که دیگر امتی

ینی و ذهنی ها و معیارهای عطور همزمان  از شاخصهبتوان 

همه مقادیر در این مدل حال الزم است استفاده نمود. با این

ی جهت محاسبات ریاضی از نوع کمّشده به معیارها دادهنسبت

ی به مقادیر کمّ ها راآن دبای ،بودن کیفی    و در صورت  باشند

-(. با این وجود پیشنهاد میLolachi, 2005, 2) نمود تبدیل

 ها و اطالعاتِکه تعداد شاخصشود که روش تاپسیس هنگامی

دسترس محدود است مورد استفاده قرار گیرد در

(Naumann.Felix, 2003; 8). 

 یکنواخت طوربه شاخص، هر مطلوبیت که است این بر فرض

 جنبه تنها هاشاخص دیگر عبارتیبه یااست  کاهشی یا افزایشی

 شاخص دارد مثبت جنبه که دارند. شاخصی منفی یا مثبت

هزینه است.  شاخص دارد منفی جنبه که شاخصی و منفعت

 نمود که مشخص توانمی صورت بدین آل راایده    حلراه

 و آن آلایده دهندهشاخص نشان یک از موجود ارزش بهترین

 آن منفی آلایده کنندهمشخص آن از موجود ارزش بدترین

معیارها هر چه در این ماتریس، به بیان دیگر  بود.  خواهد

 ی دارندکسب کنند مطلوبیت باالتراز نوع سود مقادیر زیادتری 

تری مطلوبیت پایین باشداز نوع هزینه  این مقادیر و اگر

 ، در نظر گرفتنهندسی، تقریب نظر نقطه از .خواهندداشت

 از را اقلیدسی فاصله حداقلطور همزمان به که است ایینهگز

 منفی آلایده حلراهرا از  فاصله دورترینو  آلایده حلراه

 را فاصله حداقلاز سویی  انتخابی گزینه گاهی باشد. اما داشته
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 حلراه از تریکوتاه فاصله سویی دیگر از و آلایده حلراه از

شکل  مثال، در برای .دارد هاینهگز سایر به نسبت منفی آلایده

آل مثبت ایده حلراه دو هر از تریکوتاه فاصله در A1 گزینه 1

A+ منفی  آلایده حلراه وA- دیگر  نسبت به گزینهA2 

 مشکل شود انتخاب A1که این قضاوت است. اما

 (.7است)شکل

 

 
 عدیبُ دو ایفض در منفی آلمثبت و ایده آلایده از اقلیدسی هایفاصله .0شكل

 

   از  طور همزمانبه گزینه فاصله دو هر تاپسیسبر اساس 

 نسبی به نزدیکی گرفتن با منفی آلایده و آلایده حلراهطریق 

 تاپسیس تکنیکمنطق اساسی شود. می بررسی آلایده حلراه

حل راه. است  2حل منفیراهو   1آل مثبتحل ایدهراه تعریف 

و  حداکثرمعیار منفعت را به است که  یحلآل مثبت راهایده

آل حل ایدهراه کهدر حالیرساند، میبه حداقل هزینه را  معیار

و معیار منفعت  حداکثرهزینه را به  معیار است که یحلراه نفیم

است که  ایگزینهمطلوب  یهگزینرساند. میبه حداقل را 

اصله از حل مثبت و دورترین فترین فاصله از راهکوتاههمزمان 

وجود  تاپسیسضروری در کاربرد  دارد. مراحلی حل منفیراه

 وها شاخصاهمیت نسبی گیری عددی که مستلزم اندازه دارد

 ها است.شاخصبا توجه به این  هاجایگرینعملکرد هر یک از 

های مدل واقعی موقعیتبرای های عددی دقیق حال، دادهبا این

تحت بسیاری  هاانسان ایهزندگی ناکافی هستند چون قضاوت

 گام هفتبا  تاپسیسروند عمومی است.  از شرایط اغلب مبهم

 :دوشمی مشخص زیر
 

آلترناتیو )گزینه(  mها بر اساس ماتریس دادهتشکیل اول:  گام

 :دوشمیبیان  صورت زیرساختار ماتریس به شاخص. nو 

________________________________________ 
1. Positive-ideal solution (PIS) 

2. Negative-ideal solution (NIS) 

  
دهد؛ ان می( را نشi  =1 ،... ،mگزینه ) iتعداد  Aiکه در آن 

Fj نماینده j( امینj  =1 ،... ،n ویژگی یا شاخص )ا مربوط ب

i امین گزینه است؛ وfij  ارزش خامی است که نرخ عملکرد هر

دهد. در این نشان می Fjهر شاخص  با توجه بهرا  Aiگزینه 

-شده بر اساس هر کدام از شاخصتشکیل GISهای گام   الیه

 شوند. مقیاس میها     بی

-ها و تشکیل ماتریس استاندارداستاندارد نمودن داده دوم: گام

با فرمول زیر  rijشده استاندارد مقدار. R(=[rij])شده 

 شود:می    محاسبه 

 
-است. در این گام الیه i = 1 ،... ،mو  j = 1 ،... ،nکه در آن 

وزن تشکیل های استاندارد بیاستاندارد شده و الیه جیسهای 

 شود. می

 کردن ضرببا  داروزن شدهاستانداردمحاسبه ماتریس سوم:  گام

های متناظر هر شاخص. مقدار به وزن شدهاستانداردماتریس 

 :دوشمیمحاسبه زیر  به طریق( Vijدار شده )استاندارد وزن
Vij = Wij Rij 

 Expert Choiceافزارنرمشده از طریق های محاسبهوزن

 د.ندگراعمال می هادر الیه 2000

از این امین شاخص است. j دهنده وزننشان Wjکه در آن 

 طریق



n

i

iw
1

1
شود. در می تعیینها وزن هر یک از شاخص  

های دارای اهمیت بیشتر وزن باالتری نیز این راستا شاخص

-دارند. در این گام ابتدا بر اساس نظر خبرگان در حوزه برنامه

ها بر اساس تحلیل یک از الیهیزی اکوتوریسم وزن هر ر

های محاسبه شده و در هر یک از الیه (AHP) مراتبیسلسله

 نتیجه آن درشوند که میضرب  جیسشده حاصل از استاندارد

 . گردندتشکیل میهای وزین الیه

آل منفی  حل ایدهراهو  آل مثبت حل ایدهراهتعیین گام چهارم: 

 :با فرمول ترتیببه
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مرتبط  با معیارهای منفی `J و با معیارهای مثبت J که در آن

های وزن بر اساس الیهآل مثبت و منفی هستند. در این گام آیده

 د. نمورد محاسبه قرار می گیرشده داده

آل )ای برای آلترناتیو ایدهتعیین معیار فاصله پنجم: گام
*

iS و )

آلترناتیو حداقل )


iS )اقلیدسیای اندازه با استفاده از فاصله .

آل حداکثر واسطه ایدهه بهگزینهر  +Djمجزای  گیریاندازه

(PISاز فرمول زیر به )آید:دست می 
 

 
 

هر گزینه بر اساس   -Djجداگانه گیری همین شکل، اندازهبه

 شرح زیر است:به( NISآل حداقل )ایده
 

 
 

های آلها با ایدهفاصله هر کدام از الیهحله میزان در این مر

ورت جداگانه صشود که این امر بهمیمثبت و منفی محاسبه 

 گیرد. های مثبت و منفی صورت میآلبرای هر یک از ایده

نزدیکی آل. این حل ایدهبه راهی محاسبه نزدیکی نسب ششم: گام

 د:شوگونه محاسبه میاین  +PIS Vنسبت به  Ai گزینهنسبی 

 
در نوسان است،  i ≤ 1 ≥ 0بین  iخص جا مقدار شاینادر 

نیز       i = 0دهندة باالترین رتبه و نشان i = 1که در آن 

 Mahmoodzadeh andدهندة کمترین رتبه است )نشان

others, 2007; 138 -139 .)مده آدستبر اساس نتایج به

-شود و محدودهمحاسبه می iها، مقدار حاصل از تلفیق الیه

باشند همان    را داشته iبیشترین که هایی از منطقه مورد مطالعه 

و  هستندهای با پتانسیل باال برای توسعه اکوتوریسم پهنه

 بالعکس.

 
 

 هاتجزيه و تحلیل يافته
بر  جیسها در محیط همپوشانی الیه ه به نحوه ترکیب وبا توج

زن، در هر معیاره تاپسیس و اعمال واساس الگوریتم چند

و بر  دست آمدبهها اطالعاتی جدیدی مرحله از محاسبات الیه

 (۹)شکلهای تاپسیس عمل شداساس فرمول

 

 
 GISها در محیط نحوه همپوشانی الیه .1شكل

 

نشان      هام از الیهها برای هر کدانتایج حاصل از اعمال وزن

ترین پهنه ها در قسمت هد که به لحاظ ارتفاع مطلوبدمی

-خوردگیستان تهران بوده که منطبق با چینشمالی و شرقی ا

. این ارتفاعات به جهت فراهم کردن زاویه هستندهای زاگرس 

-ویژه در کوهها بهو عمق دید مناسب برای اکوتوریست دید

مستان ز فصل تابستان و اسکی دردی در نورنوردی و صخره

( TCI)بندی اقلیم گردشگری(. پهنه1مناسب هستند)شکل

-است و شاخصساالنه محاسبه شده منطقه بر اساس میانگین

روزهای آفتابی و دمای هوا نشان هایی مانند رطوبت نسبی، 

های نزدیک فیروزکوه و طور متوسط محدودهدهند که بهمی

 مدت، برای گردشگری  و طوالنیجهت سرمای باالدماوند به

های تهران یم با تناسب کمتری دارند و بیشتر    محدودهاقل

بندی (. پهنه10هستند )شکلبرای فعالیت اکوتوریسم مناسب 
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-سی بر اساس جنس سنگ مادر نشان میشناواحدهای سنگ

هران به لحاظ های شمالی و شمال شرقی تدهد که قسمت

نوردی، اکوتوریستی مانند سنگ هایشناختی برای فعالیتزمین

ها تناسب بهتری دارند نوردی، چشمهپیمایی، کوهغار

توان گفت که بیشتر بندی شب نیز می(. به لحاظ پهنه11)شکل

های البرز در شمال و خوردگیهای منطبق با چینمحدوده

. به هستندمناسب شمال شرقی تهران برای فعالیت اکوتوریستی 

محور است و اکوتوریستی که طبیعت هایلیتلحاظ ماهیت فعا

های در محدودهکند، شناختی بسیار تبعیت میاز شکل زمین

توان پدیده اکوتوریستی را جنوب و جنوب غربی کمتر می

جهت موقعیت استان تهران به(. 12)شکل مشاهده کرد

های چند سال اخیر و آب و هوای گرم جغرافیایی و خشکسالی

وشش جنگلی و گیاهی فقیر بوده و پوشش پاز نظر و خشک، 

شده و در کنار لی آن بیشتر محدود به مناطق حفاظتجنگ

اخیر از مقدار آن نیز کاسته  که در چند سال استها رودخانه

صورت مرتع و فصلی بیشتر بهنیز  آن است. پوشش گیاهیشده

 کلیطوراست که بهبوده و محدود به چند ماه از فصل بهار 

-آب و هوای معتدل با ییهاناهمواریارتفاعات و      منطبق با 

نیز بیان شد در پیشتر طور که همان   (. 13)شکل است تر

های های اکوتوریستی جهان محدودهریزیمطالعات و برنامه

، لذا در هستندشده اکثراً منطبق با مناطق حفاظتاکوتوریستی 

های چهارگانه محدودهایران  در راین مطالعه نیز برای اولین با

با پتانسیل  یهایعنوان    پهنهشده محیط زیست بهحفاظت

شامل پارک ملی کویر، اکوتوریستی مورد توجه قرار گرفت که 

شده البرز مرکزی و جاجرود، پارک ملی الر، منطقه حفاظت

ترین (. یکی دیگر از مهم14)شکل خجیر و سرخه حصار است

پتانسیل های با در تعیین پهنه بیعی که تأثیر فراوانیهای طپدیده

ها رودخانه ها هستند. زیرا محدودهاکوتوریستی دارد رودخانه

لی، های جنگجهت دارابودن آب و هوای مناسب، پوششبه

ا از مناطق مورد عالقه هدسترسی آسان، نزدیکی به چشمه

-هکه در این مطالعه نیز به آن پرداخته شد استها اکوتوریست

های عنوان محدودههای نزدیک به رودخانه بهاست و محدوده

است هبا پتانسیل باالی اکوتوریستی مورد توجه قرار گرفت

به لحاظ  تهران ستانبندی محدوده ا(. در نهایت پهنه15)شکل

طباق مفهوم اکوتوریسم با جهت انعامل دسترسی است نه به

-از دسترس و تجاوز پدیده هایی که دورپایداری. لذا محدوده

های ویژه راههای ارتباطی بهساخت از جمله راههای     انسان

های اکوتوریستی ها و پهنهعنوان محدودهتباطی اصلی باشد بهار

 (. 1۹قرار گرفت)شکلمناسب مد نظر 

شده و دهیهای وزنیهبا توجه به تلفیق و همپوشانی نهایی ال

الیه در آل مثبت و منفی در هر ها از ایدهمحاسبه فاصله آن

برای کلیه قلمرو فضایی منطقه مورد  iخص مقدار شانهایت 

صورت مدل فضایی شد و نتیجه نهایی آن بهمطالعه محاسبه 

پتانسیل اکوتوریستی استخراج شد. نتایج تحلیل فضایی 

بندی شد جیس در پنج طبقه اساسی طبقهمعیاره در محیط ندچ

عالی اکوتوریستی،     پتانسیلهای با که شامل محدوده

های با پتانسیل باالی اکوتوریستی، با پتانسیل متوسط محدوده

با پتانسیل خیلی کم  ریستی، با پتانسیل کم اکوتوریستی واکوتو

دهد، شان میکه نتایج نطوری. هماناستبرای اکوتوریسم 

های واقع در استان تهران برای انجام فعالیت بیشتر محدوده

شده تعاریف و قوانین و مقررات تعریف طبق بااکوتوریستی من

هایی که امکان انجام فعالیت نیستند و قسمت مناسب

است منطبق با ها به نوعی قابل پیگیری اکوتوریستی در آن

که  بودهشده سازمان محیط زیست مناطق چهارگانه حفاظت

حصار، خجیر و منطقه پارک ملی کویر، پارک ملی سرخه

از آن جمله هستند. در و البرز مرکزی شده ورجین حفاظت

در شمال شرق تهران و در حاشیه جنوبی بندی متوسط نیز طبقه

و جنوب شرقی کوه دماوند و همچنین حوزه آبریز سد طالقان 

 (.17پیشنهاد داد )شکلنوعی بهگردی را توان طبیعتمی

شده چهارگانه ن باید توجه داشت که مناطق حفاظتهمچنی

جهت دارا بودن زون تفرجی گسترده و محدود محیط زیست به

و اجرایی باالیی  های قانونیدر طرح مدیریت تفصیلی، پشتوانه

. زیرا بر اساس دارندهای اکوتوریستی برای اجرای طرح

اد ورود گردشگران و انجام  ظرفیت تحمل محیطی تعد

د و بر اساس ساختار منطقه ها محدوهای تفریحی آنفعالیت

شده      اکوتوریسم در مناطق طبیعی حفاظت این. بنابراست

(. البته Drums and Moore, 2009, 33خورد)چشم میبه

ها توسعه فیزیکی برای باید توجه داشت که در این محدوده
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حد نیازهای ضروری  جذب گردشگری بسیار محدود و در 

 شی از جذب اکوتوریسم نا برایهای اقتصادی بوده و فعالیت

 

 

 

افراد محلی مانند فروش صنایع دمات اکوتوریستی ارائه خ

ها، استفاده از   بازدید از باغدستی، ارائه غذاهای محلی، 

 .های گردشگری و غیره استآلونک
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تکنیک  مدل فضایی پتانسیل اکوتوریستی با استفاده از .17شکل

 متغیره تاپسیسچند

 

 گیرینتیجهبحث و 
 محیطی در توسعه اکوتوریسم،در این تحقیق پایداری زیست

ین بار در لذا برای اولاست. یک اصل بنیادی در نظر گرفته شده

بندی پتانسیل اکوتوریسم عالوه بر ایران در مطالعات پهنه

اری تاپسیس در گیری چندمعیتحلیل تصمیماستفاده تلفیقی از 

ی از عنوان یکشده چهارگانه نیز به، مناطق حفاظتجیسیط مح

های اکوتوریستی مورد توجه قرار معیارها در شناسایی پتانسیل

شکاف مطالعاتی در  ،با اجرای قوانین اکوتوریستیتا  گرفت

های اکوتوریستی به حداقل ممکن بندی پتانسیلزمینه پهنه

ی توسعه پایدارو به مفهوم واقعی اکوتوریسم در قالب  برسد

های فعالیت. زیرا زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد

 اکوتوریستیهایی توسعه یابند که توان در پهنه بایداکوتوریستی 

باشند، در نتیجه ارزیابی توان توسعه این کاربری را داشته

معیاره تاپسیس در محیط ل چنداکوتوریستی با استفاده از مد

لذا . صورت گرفتی این تحقیق عنوان متدولوژی اصلبه جیس

بندی و شناسایی پهنه نشان داد کهتحقیق حاضر نتایج تئوریک 

ریزی از اولین مراحل فرایند برنامهو ارزیابی توان اکوتوریستی 

و مقیاس این ارزیابی، نسبتاً کالن  گردشگری در یک مقصد

هایی که از لحاظ اکولوژیکی توان پهنهبر این اساس . است

با استفاده از  استان تهرانوتوریسم را دارند، در سطح توسعه اک

اند شناسایی شدهشده از ادبیات نظری گانه استخراج1معیارهای 

های با به پهنه بندی کلیهای اکوتوریستی در یک طبقهو فعالیت

تقسیم  پتانسیل اکوتوریستی از بسیار ضعیف تا بسیار قوی

شده چهارگانه در حفاظتکلی منطبق با مناطق طوربه که اندشده

. استو حوزه نفوذ شهر تهران محدوده جغرافیایی استان تهران 

هر یک  روی برشده گردد در محدوده مطالعهپیشنهاد میحال 

محیطی، رفتن عوامل زیستگشده، با درنظرهای شناساییاز پهنه

، انجام شودمطالعات تفصیلی  ،فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی

های اجرایی و عملیاتی در مقیاس خرد تعریف هها  و برنامطرح

های اقتصادی، ت تحمل اکوتوریستی، دایره فعالیتو ظرفی شود

میزان مشارکت و نحوه مشارکت مردم محلی در توسعه 

ریزان محلی با برنامهاکوتوریسم، نحوه همکاری و تعامل جامعه 

 .مورد توجه قرار گیرد
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