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 چکیده

ن راغت شهروندافموضوع گردشگری شهری در شهرهای بزرگی ازجمله تهران، دارای اهمیتی فراوانی برای گذران 

سوب می سالمح شهر تهران که در  سیار موردتوجه مردم قرارگرفته شود. یکی از نقاط تفرجی مهم  های اخیر ب

باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت توسعه تفرج محیطی چیتگر، با استفاده است، منطقه تفرجی چیتگر می

ــیار می ــد. بهاز مدل کوپراس و بوس ــیار یعنی مســائل دل، معیارممنظور ترکیب هر دو باش های دخیل در مدل بوس

صادی، اجتماعی و محیط ستی در مدل کوپراس بهاقت شان داد که زی شد. نتایج ن عنوان ورودی مدل در نظر گرفته 

ترین تأثیر را از رشد تفرج در این بیش 46/0در مدل بوسیار، مزیت مسائل اقتصادی و اجتماعی با اختصاص نمره 

ترین تأثیرپذیری را داشـــته اســـت. نتایج ( کم16/0های اقتصـــادی آن )نمره که هزینهیاند درحالمنطقه پذیرفته

زیستی به ترتیب با کسب نمره آمده از روش کوپراس نیز نشان داد که مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطدستبه

خالف روش بوســـیار بر اند. با این تفاوت کهترین تأثیرپذیری را داشـــتهبیش 013/0و  021/0، 052/0کوپراس 

زیستی منطقه های محیطتشخیص و ارزیابی نیستند. در هر دو روش جنبهاثربخشی زیر معیارها در این روش قابل

وجه و ارتقای شرایط دارای شرایط نامطلوبی شناسایی شدند که بر اساس آن توسعه تفرج در این منطقه ملزم به ت

 باشد.زیستی منطقه میمحیط
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 مقدمه

شهر از مهم شگری در مقیاس یک  سوب میترین عوامل عمران ناحیهگرد : 1396شود )فیروزی و زاد ولی خواجه،ای مح

صورتی30 شگری در صنعت گرد شده که در کنار توزیع که به(.  سوب  شود، فعالیتی ارز آور مح عادالنه طور علمی اجرایی 

شکل می سط  منطقه را نیز  صادی و اجتماعی در  سعه اقت شتغال، تو شکوئی،درآمد و ا : 1393؛ توالیی،307: 1393دهد )

شهری، ترکیب پیییده61 شگری  شهر های مختلف با ویژگیای از فعالیت(. گرد شش  های محیطی، میزان توانمندی و ک

ـــت )موحد و همکا ئه خدمات اس غت برای 18: 1391ران،در جذب گردشـــگران و ارا گذران فرا کارکرد  بب  که ســـ  )

ای از منظر توسعه پایدار با های منطقهشناسایی تفاوت (.Anuar et al,2011:478)شود بازدیدکنندگان از شهر نیز می

ه و به ریزان در ایران بودزیستی همواره موردتوجه برنامههای اقتصادی، اجتماعی و محیطای از شاخصاستفاده از مجموعه

شده های مختلف انجامگیری سط  توسعه در استانها و مطالعاتی برای اندازههای گذشته تالشهمین دلیل در خالل سال

عنوان شده و به(. در اکولوژی شهری فرآیندهای انسانی و محیطی با هم یکپارچه38: 1385است )پردازی مقدم و صفوی،

های تلفیقی بســیار توان شــهرها و مناطق شــهرنشــین را ســیســتمن دیدگاه میگیرند. در اییک کل موردمطالعه قرار می

ـــت  سـ سان ا ستم ان سی ست که گونه غالب این اکو سان و طبیعت دان بنابراین  (.Alberti,2008:183)تغییرپذیری از ان

آمده سازگاری یشتوان شهرها را اکوسیستمی تعریف کرد که برای رسیدن به پایداری، الزم اســــت در برابر تغییرات پمی

ـــد  . تجربه کشورهای پیشرو در زمینه (Carreiro et al,2008:14; Girling & Kellett,2005:107)نشان دهنـ

ست که باعث ایجاد  سب برای حفظ طبیعت ا صنعت یک گزینه منا سعه این  ست که تو شان داده ا سم ن سعه اکوتوری تو

حال آگاهی مردم در زمینه طبیعت نیز افزایش شــود و درعینت میبرداری مناســب از طبیعاســتاندارد در این زمینه و بهره

سم می. از دیگر جنبه(Stronza,2007:217)یابد می ستی، کمک های مثبت اکوتوری شارکت در حفظ تنوع زی توان به م

سئولیتبه رفاه جوامع بومی، تجربه شی و م شاره کرد آموز شگران ا های ركبین، پادراین(. Tang,2015:12)پذیری گرد

سیل آن سی پتان سبی جهت برر شت نزدیک به جنگلی گزینه منا ستند. باوجود گذ شگر ه سال از  35ها از منظر جذب گرد

ــیس پارك ــت. پاركکاریهای جنگلی در تهران، هنوز اطالعات کافی در مورد نتایج جنگلتأس ــده اس های ها گزارش نش

ــهر عالوه ــبب نزدیکی به ش ــهر تهران به س ــاکنان آن  جنگلی اطراف ش ــب، برای تفری  و تفرج س بر اینکه محیط مناس

ها زیستی ارزشمندی را برای شهروندان تهرانی به ارمغان داشته است. تأسیس این پاركشود، تأثیرات محیطمحسوب می

سوزنیکاری با گونه، یعنی در زمانی که تمایل جنگل40در دهه  سینهای  صورت پذیرفت )ح ی و برگ رو به افزایش بود، 

ـــده اســـت بین گردشـــگری و اوقات فراغت در مناطق طبیعی تبدیل به پدیده(. دراین77: 1386همکاران، ای جهانی ش

(Elands & van Marwijk,2012:2.) شی از گردشگری، بیش از هزینه به سیاری از نقاط، منافع نا آمده از دستدر ب

ست  سط وی . برای(,2013:166Luo & Bao)فروش الوارهای چوب بوده ا های ( نابرابری2017) 1مثال در تحقیقی تو

ها در دو کشور چین و آمریکا موردبررسی و مقایسه قرارگرفته است و نتایج حاصل فضای شهری برای دسترسی به پارك

شان داد برنامه سیاستن سان به پاركریزی و اجرای  ها سبب افزایش بازدیدکنندگان از آن های مناسب جهت دسترسی آ

ــومی ــواپانش ــی تغییرات ارزش2017و همکاران ) 2د. س ــتم پارك( در پژوهش ــیس ــهری های اجتماعی را در اکوس های ش

موردمطالعه قرار داده و به این مهم دست یافتند که ازنظر بازدیدکنندگان پارك، مسائل مربوط به زیبایی، زیستگاه و تفرج 

لمس بوده، خدمات تر قابلســوم بازدیدکنندگان بیش –ای دو از اهمیت تقریباً یکســانی برخوردار هســتند و موردی که بر

( تأثیر فضــای پارك را بر تفرج 2016و همکاران ) 3باشــد. ســانتوسســاله گذشــته میشــده و تغییرات آن در طول پنجارائه
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به علت  هادهد که این پاركهای شـــهری موردبررســـی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشـــان میبازدیدکنندگان در پارك

ستفاده از جاذبه ضا و ا سطوح بالقوه تقا سکونی، بازدیدکننده فراوانی دارند و به همین علت  های نزدیک بودن به مناطق م

شــده، باید ســواری در نظر گرفتهها باید مورد بازبینی قرار گیرد. برای مثال اگر در پارکی هدف دوچرخهگردشــگری در آن

ای برای گردشگران ها نقش ویژهطور که بیان شد، پاركرك در نظر گرفته شود. همانامکاناتی مقتضی با آن در سط  پا

ستم )حفاظت محیط سی ست تا به)از منظر تفری ( و اکو ست( دارند. بنابراین الزم ا شاخصزی سیله  ها هایی وضعیت پاركو

های قرار داد. در این مطالعه از روش منظور مدیریت پایدار مدنظرموردبررســـی قرار گیرد تا بتوان رویکرد مناســـبی را به

های اخیر نقطه توجه گردشگران و مدیران کوپراس و بوسیار استفاده شد تا از طریق آن وضعیت پارك چیتگر که در سال

 گیریتصمیم روش عنوانکوپراس به روش از استفاده اخیر، هایسال زیست بوده است مورد ارزیابی قرار گیرد. درمحیط

صه چند شته فراوان کاربرد زیر دالیل به شاخ ست: دا سبه، روش سادگی ا سبه، اندك زمان محا  کامل بندیرتبه محا

ــبه کیفی، قابلیت و کمی هایمدل از زمانهم گیریبهره ها،گزینه منفی  معیارهای مثبت )حداکثر( و معیارهای محاس

صد صورتبه گزینه هر درجه اهمیت تخمین ارزیابی، فرآیند در جداگانه طور)حداقل( به شان منظوربه در  اندازه دادن ن

 ,Mulliner et al )تجربی  و محلی هایشــرایط و واقعیت با تربیش تطبیق نیز و گزینه یک بودن بدتر یا بهتر

سط آکواهدر مطالعه(. 2013:272 سی قرار ( نقش فرهنگی و اجتماعی پارك2017و همکاران ) 1ای تو ها بر مردم موردبرر

ست. گرفت. د شده ا سی  شت و بر مردم بازدیدکننده تأثیرگذار بود برر ر این تحقیق عوامل مختلفی که در پارك وجود دا

ترین ناراحتی مردم از افزایش گردشــگر در منطقه تغییر کاربری اراضــی و بعدازآن دهد که مهمنتایج مطالعه نشــان می

ست. شگران ا ( از روش ترکیبی هیبرید 2017پور و همکاران )ولی افزایش قیمت کاالهای مصرفی در محدوده حضور گرد

ای استفاده کردند. این مطالعه نشان داد که روش کوپراس به پذیری یک پروژه سازهساوارا و کوپراس برای بررسی ریسک

شی دیگر مطرتواند بهبندی، میدلیل جامع و کاربردی بودن از منظر رتبه سبی برای ترکیب با رو شود. عنوان گزینه منا ح 

کاری استفاده کردند. ترین مکان برای جنگل( از روش بوسیار برای انتخاب مناسب2017فضل الهی محمدی و همکاران )

های خاك، اقلیم و فیزیوگرافی را انتخاب و بر در این پژوهش عوامل مؤثر در انتخاب مکان مناســب هدف ازجمله ویژگی

ان داد که روش بوسیار دارای کاربرد مناسبی در این زمینه است.  قاسمی و اساس روش مذکور امتیازدهی کردند. نتایج نش

ــتان زنجان اســتفاده کردند. در این بندی زیرســاخت( از تکنیک کوپراس جهت رتبه1395همکاران ) های گردشــگری اس

ستان شهر ساختمطالعه  سی به زیر ستر ستان ازنظر د سی و رتبههای ا شگری موردبرر قرار گرفته بندی های موجود گرد

بندی بحث موردنظر داشت که بر اساس آن شهرستان زنجان است. نتایج نشان از عملکرد مناسب روش مذکور برای رتبه

ترین شهرستان از لحا  نامناسب 417/0ترین و شهرستان ایجرود با نمره کوپراس مطلوب 061/0با داشتن نمره کوپراس 

ــدند. حجاریان و  ــگری معرفی ش ــاخت گردش ــعه 1395همکاران )زیرس ــی اثرات توس ــیار به بررس ( از روش تحلیلی بوس

شد که مزیت شخص  ستفاده از روش فوق م سباران پرداختند. در این مطالعه با ا سم در منطقه ار صادی با اکوتوری های اقت

سی جامع معیامهم 26/0وزن  ست و درنهایت با برر سم در این منطقه ا سعه اکوتوری رهای مؤثر در ترین معیار در زمینه تو

زیستی مهمی را نیز در این منطقه در پی های محیطها و فرصتتوسعه اکوتوریسم مشخص شد توسعه این صنعت هزینه

شفیعی ثابت و همکاران ) شت.  سالی، از های روستایی از پدیده خشکپذیری سکونتگاه( در بررسی آسیب1395خواهد دا

کردند. هدف از انجام این مطالعه اثبات کارایی مدل چند شاخصه مذکور  گیری چند شاخصه کوپراس استفادهمدل تصمیم

ریزی بهینه جهت کاهش مخاطرات محیطی بود. نتایج نشــان داد که در این مدل، درجه اهمیت دهی و برنامهدر ســازمان

                                                           
1 . Acquah 

 



 1398 بهار، 1، شمارۀ6گردشگری شهری، دورۀ لنامه فص                                                                                                   22

شاهدهشده با آنیه که در واقعیتتخمین زده شتههای محلی و تجربه م سیاری دا سازگاری ب ست،  ضوع  شده ا و این مو

 های طبیعی باشد. تواند دلیل محکمی برای استفاده از این مدل برای پدیدهمی

ستفاده از ترکیب مدل شهر تهران با ا سعه تفرج در منطقه چیتگر  ضعیت تو ضر ارزیابی و های کوپراس و هدف پژوهش حا

 که ه، پژوهشدر پی پاسخ به این سؤال استموردمطالع موضوع به توجه رو برای نیل به چنین هدفی بااست. ازاین بوسیار

ها یک از آنباشد و کدامزیستی به چه صورت میاجتماعی و محیط –منطقه هدف از سه منظر مسائل اقتصادی  وضعیت

تری را ایفا کرده و در آینده در کدام زمینه برای افزایش مطلوبیت منطقه فعالیت تاکنون در ارتقای تفرج منطقه نقش بیش

های ارزیابی، وضعیت تفرج در منطقه چیتگر شهر تهران تری انجام پذیرد. بنابراین ضرورت دارد که با استفاده از مدلبیش

 موردبررسی قرار گیرد.

 

 مبانی نظری

به معنای سفر و « تور»شده است: گردشگری معادل واژه توریسم در زبان انگلیسی است. واژه توریسم از دو بخش تشکیل

سم یعنی «سمای»سیاحت و  سی و غیره دارد. بنابراین، توری سیا سفی،  شه فل شاره به مکتب یا اندی ست که ا سوندی ا ، پ

ست )یعقوب زاده، سافرت ا شگری و یا م سی، معادل18: 1393مکتبی که پایه فکری آن گرد های گوناگونی (. در متون فار

گردی. با در نظر گرفتن ابعاد ی  و حتی ایرانبرای واژه توریســم آمده اســت؛ مانند گردشــگری، جهانگردی، ســیاحت، تفر

(. صــنعت 3: 1395اســت )یوســفی و محمدی،« گردشــگری»رســد که بهترین گزینه ممکن واژه مختلف به نظر می

شور و یا حتی یک منطقه دارد. عملکرد مثبت  صادی یک ک سزایی در ایجاد تغییر و تحول در نظام اقت شگری نقش ب گرد

به به شـــمار مییک جزء مهم از تنوع عنوانتوســـعه گردشـــگری  ـــاد ملی یک کشـــور  قاء اقتص رود بخشـــی و ارت

(UNWTO,2014:4.) ستگی مردم در یک مقیاس کوچک می شگر، کاهش واب سی جذب گرد سا توان گفت که هدف ا

ست و کاهش فقر و بیکاری از دیگر ثمرات آن  شاورزی نی منطقه میزبان تنها به فروش محصوالتی ازجمله محصوالت ک

ها های گوناگونی مواجه هستیم که این چالشامروزه در حوزه گردشگری با چالش (.Tekken et al,2015:329)است 

های تبع آن وضعیت خود سایت، با یکدیگر متفاوت هستند. اما یکی از چالشخود بر اساس منطقه سایت گردشگری و به

روزرسانی و گونه بههای مورداستفاده در آن، بدون هیچرچوبها و چاها، مدلمطرح و مهم این است که بسیاری از فرضیه

ــتفاده میتجدیدنظری در آن ــوندها، اس ــاس گزارش .(Jamal & Robinson,2009:127) ش ــتندات، بر اس ها و مس

های روستایی، شهری صورت مجزا و در حوزهمیالدی به 1980شود که تحقیقات در حوزه گردشگری از سال مشخص می

سیو طبیعی  شگری انجام می (.Edwards et al,2008:1034)اندشدهبرر شود، هر مطالعه و اقدامی که در زمینه گرد

پیشــرفتی را به دنبال خواهد داشــت. شــاید چنین بتوان برداشــت کرد که به دلیل گســتردگی و پویایی مســائل مرتبط با 

دشــگری بگشــاید. بیانیه مانیل گردشــگری شــهری را تواند افقی نوینی را در گرگردشــگری، هر فعالیتی در این زمینه می

شهروندان میبه سی برای  سا شهروندان جهت عنوان یک نیاز ا شرایط برای  داند و به بیانی دیگر جوامع وظیفه مهیاکردن 

شگری را بر عهده شارکت در گرد سمی و همکاران،م شگری انجام 171: 1394دارند )قا (. در هر تحقیقی که پیرامون گرد

سایت موردمطالعه در چه مرحلهشومی سیر تکامل گردشگری قرار دارد. ازایند باید در نظر گرفت که  رو نظریه باتلر ای از 

شگر مطرح سیر تکامل گرد شروع میدر رابطه با  شف  ست. به نظر او این چرخه تکـــــاملی از مرحله ک شود و شده ا

ــشگیرگذارد، ولی چنانیه بهپیشرفت میروبه ــی آن برنامهموقع برای پیـ ــرات منفـ ریزی نشود، به سقوط منتهی ی از اثـ

 .(1گردد )شکل می
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 (Butler,1980:7. نمودار چرخه حیات گردشگری، منبع: )1شکل شماره 

 

شــده اســت. در مرحله طور که در این نمودار قبل مالحظه اســت، چرخه تکامل گردشــگری از پنج مرحله تشــکیلهمان

سایتی که دار شاف، یک  ساییاکت شنا سط افراد معموالً محلی  ست، تو شگر ا سیل جذب گرد شده و اقداماتی برای ای پتان

ــود. در مرحله دوم )مشــارکت(، کمفراهم آوردن امکانات انجام می کم بر تعداد بازدیدکنندگان و مشــارکت مردم افزوده ش

دهند. در مرحله توســـعه فعالیت هایشـــان را به گردشـــگران اجاره شـــود. برای مثال ممکن اســـت مردم محلی خانهمی

ـازمان ـامالً س ـاختار ک ـک س ـب ی ـگری در قال ـه صورت میگردش گذاران گیرد. در این مرحله ممکن است سرمایهیافت

ــت علیرغم  ــند. مرحله رکود تورمی، در آن به دالیل مختلفی ممکن اس ــته باش خارجی نیز ابراز تمایل برای همکاری داش

رش گردشگر، وضع منطقه ثابت بوده و گردشگران معموالً تکراری خواهند بود. بعدازاین مرحله وجود امکانات مناسب پذی

شگری و ایجاد  صوالت جدید گرد ست، یک اینکه با اقدامات نوین ازجمله ارائه مح صور ا حیاتی، امکان وقوع دو حالت مت

شود و  شگری در منطقه مجدد احیاء  سایت، گرد شگران از  صوری جدید برای گرد در حالت دوم رکود تورمی برای مدت ت

 دهد.طوالنی برقرار بوده و با گذر زمان و کاهش تعداد گردشگر، منطقه جذابیت خود را از دست می

سال سی منطقه چیتگر بوده که در  سایت تفرجی موردتوجه مردم های اخیر بهدر این پژوهش، منطقه موردبرر عنوان یک 

ست. بنا بر شواهد موجود و ت سایت موردمطالعه بهبوده ا تازگی از مرحله مشارکت عبور کرده و در طبیق آن با نمودار باتلر، 

ستفاده از شاخص ست تا با ا های کوپراس و بوسیار بکار هایی )همیون شاخصمرحله توسعه قرار دارد. بنابراین مقتضی ا

 سی قرار گیرند.های مطرح در این مرحله از پیشرفت سایت موردبرررفته در این پژوهش(، چالش

 

 مطالعه محدوده مورد

صات جغرافیایی، پارك جنگلی چیتگر در محدوده َ  شمالی وَ  35و ْ  45تا َ  35و ْ  42ازنظر مخت و ْ  15تا َ  51وْ  10عرض 

ــت. این پارك در منتهی 51 ــرقی قرارگرفته اس  22کرج در منطقه  –اتوبان تهران  15الیه غرب تهران و کیلومتر طول ش

های بایر محدودشده است )شکل های نظامی و زمینری تهران واقع گردیده است. محدوده شمالی پارك به پادگانشهردا

باشـــد. ضـــلع جنوبی اتوبان در محدوده پارك را (. بخش جنوبی پارك به مســـیر مترو و اتوبان تهران کرج محدود می2

های صنعتی و واحدهای خدماتی ك به اراضی بایر و کارگاهاند. محدوده شرقی پارها و نواحی صنعتی اشغال نمودهکارخانه

ضی مؤسسه تحقیقات جنگل سی ملی ایران و نواحی ها و مراتع و باغ گیاهجاده کوهک و بخش غربی پارك نیز به ارا شنا

از  ایباشد. عبور جادههکتار می 876شود. مساحت محدوده پارك جنگلی خود مسکونی پیکان شهر و آزادشهر محدود می

هکتار است  300وسط پارك، کل پارك را به دو فاز شرقی و غربی تقسیم نموده است. محدوده شرقی به مساحت تقریبی 

ــد. محدوده غربی به طول متر می 2150متر و عرض آن  2690و طول آن  ــاحت  1380متر و عرض  2500باش متر و مس

ــنوعی  1200تقریبی  ــت. در این منطقه نیز دریاچه مص ــتفادههکتار اس ــت بهرهبرای اس برداری قرار دارد. های آبی در دس
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ــط  آب 1225ترین نقطه ارتفاعی پارك، پایین متر و  1313های آزاد ارتفاع دارد و بلندترین نقطه ارتفاعی آن نیز متر از س

 (.1: 1381باشد )شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری،متر می 1269متوسط ارتفاع نیز حدود 

 

 
 (2: 1381. موقعیت پارک چیتگر در غرب تهران )منبع: شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، 2ره شکل شما

 

 روش پژوهش

تحلیلی  –ه توصیفی کدر مطالعه پیش رو به ارزیابی وضعیت گردشگری منطقه چیتگر شهر تهران، بر مبنای پایه پژوهش 

شاخص ستا واحدهای تحلیل  شد. در این را ست پرداخته  ساس نهای منا نفر از  15ظرات نزدیک به تخب و تأثیرگذار بر ا

های مهندســی منابع طبیعی، ها و دانشــجویان مقاطع تحصــیالت تکمیلی مرتبط با گرایشعلمی دانشــگاهاعضــای هیئت

ت ریزی انتخاب شدند. برای روش بوسیار برای رسم ابر ماتریس مربوط به هر معیار نیاز اسزیست و جغرافیا و برنامهمحیط

های تأثیرگذار وشهتا برآیندی از نظرات متخصصین مذکور محاسبه شود که این مهم از طریق مقایسه زوجی عناصر و خ

ست. برای این بخش از نرمقابل سی ا شد. در مورد روش کوپراس نیز با توجه به  Expert choice 11افزار برر ستفاده  ا

بندی قرار شده توسط نویسندگان مربوط مورد رتبهارد کارشناسی مشخصها، موبندی شاخصمنظور رتبهشده بهروابط ارائه

 گرفت.

 

 1روش تحلیل بوسیار

شـــود. در این روش ای محســـوب میهای تحلیل شـــبکههای نوین مدیریتی بوده که جزو مدلاین روش، یکی از روش

شوند. در این روش نظر گرفته می در دهاتهدی و هافرصت ها،هزینه سودها، معیارهای کنترل تحت معیارها و زیر معیارها

شود ها و تهدیدها مطالعه میها، فرصتواسطه چهار معیار راهبردی یعنی سودها، هزینهتحلیل شبکه یک مسئله اغلب به

 و ریســک برای منفی مفهوم ارجحیت تعریف با توان(. به کمک این روش تحلیلی می116: 1394)عزیزی و همکاران،

                                                           
1 . BOCR 
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رسید  نهایی نتیجه به گزینه هر برای جنبه مذکور، چهار ترکیب از حاصل اصلی گزینه   دهی ارجحیتنر سپس و هزینه

 هزینه منفی و ریسک به مربوط معیارهای وزن که این است منفی ارجحیت از (. منظور117: 1394)عزیزی و همکاران،

 داراست، را زیر معیارها این که ایگزینه اولویت باشد، تربیش این زیرمعیارها وزن که مقدار هر و شودمی گرفته نظر در

گیری، در اولین گام فهرستی کامل از تأثیرات توسعه در منطقه منظور گردآوری معیارهای مدل تصمیمبه .شد خواهد ترکم

 SWOTآوری شد. این مدل دارای شباهت با روش مرسوم های مختلف مثبت و منفی آن جمعچیتگر تهیه و سپس جنبه

ها مطرح ها و ریســکها، هزینهها، فرصــتبا این تفاوت که در آن برای انتخاب گزینه مناســب چهار بخش مزیت اســت

 گیرند.فرهنگی موردسنجش قرار می –زیستی و اجتماعی شود که عموماً از طریق معیارهای اقتصادی، محیطمی

 

 1روش کوپراس

های توان از طریق وزن دهی به معیارهای مدنظر، گزینهمیشود، گیری محسوب میدر این روش که نوعی روش تصمیم

 معیارهای تأثیر و رودمی کار به شینهبی و کمینه معیار هر دو ارزش ارزیابی برای روش، بندی کرد. اینمختلف را رتبه

 بسیار سادگی عین در روش، این همینین شود.می گرفته در نظر جداگانه صورتبه نتایج، روی ارزیابی بیشینه و کمینه

 (:411: 1393شود )فرجی سبکبار،صورت زیر ارائه میقدرتمند است. مراحل اجرای روش فوق به و کاربردی

 ...و لرفو مراتبی، سلسله فرایند آنتروپی، مانند معمول هایروش از یکی با معیارها وزن . تعیین1

 گیری. تشکیل ماتریس تصمیم2

 :1ابطه دار بر اساس ر. تشکیل ماتریس وزن3

(1) dij =
qi

∑ xij
n
j

xij 

 مقدار هر گزینه به ازای هر معیار است. xiوزن هر معیار و  qiکه در آن 

سپس4 شخص منفی، و مثبت معیارهای .  ست ریمعیا سازگار، یا مثبت معیار از شوند. منظورمی تفکیک و م با  که ا

 یابد.می شافزای نیز آن مطلوبیت میزان آن، مقدار افزایش

 . این محاسبهکرد مشخص را منفی و مثبت معیارهای نهایی ارزش باید منفی، و مثبت معیارهای کردن مشخص از پس

 گیرد:می انجام 3و  2رابطه  طریق از

(2) Sj
+ = ∑ +dij

zi

 

(3) Sj
− = ∑ −dij

zi

 

شده و سپس در مرحله بعد برای محاسبه ارزش بهسهای مثبت و منفی به تفکیک محاطبق روابط فوق جمع جبری ارزش

 آید.به دست می 4، از رابطه Qنهایی هر گزینه 

(4) 
Qi = S−

+ +
smin

−  ∑ = 1sj
−n

j

smin
− ∑ =n

1 1
smin

−

sj

             

= sj
+ +

∑ = 1sj
−n

j

sj
− ∑ = 1

1
sj

n
j

 

مقدار جمع جبری معیارهای منفی برای هر  S-jجمع جبری معیارهای مثبت برای هر گزینه و  برابر با مقدار Sjکه در آن 

                                                           
1 . COPRAS 
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شده و برای هر گزینه محاسبه S، مقدار 3شود و سپس بر اساس رابطه تقسیم می Sjبر  1گزینه است. در این بخش ابتدا 

دهنده میزان ارزش و اهمیت هر یک از اننش Qآید. مقدار برای هر گزینه به دست می Q، مقدار 4سپس بر اساس رابطه 

ها خواهد بود. در مرحله نهایی تر گزینهها برحسب معیارهاست و مقدار باالی ارزش نشانگر اهمیت و مطلوبیت بیشگزینه

 شود.محاسبه می 5باید آلترناتیوی است که بهترین وضعیت را در بین معیارها دارد. این عامل از طریق رابطه 

(5) 
Nj = 100 ×

Qj

Qmax
 

آل به خود اختصــاص باالترین مقداری اســت که هر آلترناتیو ایده Qmaxدرجه اهمیت هر آلترناتیو بوده و  Qjکه در آن 

 داده است.

  

 هابحث و یافته

 BOCRمحاسبات روش 

ــامل معیارهای اجتماعی  ــعه منطقه ش ــه معیار کنترل مطرح در زمینه توس ــتی و ، محیطفرهنگی –در این مطالعه س زیس

صادی به شبکهاقت سکعنوان زیر  شامل ری صتها، هزینههای مدل که  شد. مزیتها و مزیتها، فر ها و ها بودند انتخاب 

 شده است.ارائه 4تا  1های مدل در قالب جداول وزن زیر شبکه

 
 های اقتصادی، اجتماعی وضعیت اکوتوریسم منطقه چیتگر. وزن مزیت1جدول شماره 

 (B)مزیت 

 وزن اجتماعی - وزن اقتصادی -

A1 43/0 وکار محلیتوسعه کسب A4 28/0 های آموزشیافزایش فرصت 

A2 39/0 های محلیتوسعه زیرساخت A5 53/0 ترویج فرهنگ تعامل با محیط 

A3 18/0 سرمایه زودبازده A6 19/0 افزایش تعامالت مثبت اجتماعی 

 
 زیستی وضعیت اکوتوریسم منطقه چیتگر، اجتماعی و محیطهای اقتصادی. وزن فرصت2جدول شماره 

 (Oفرصت )

 وزن زیستیمحیط - وزن اجتماعی - وزن اقتصادی -

A7 30/0 گذاریافزایش سرمایه A11  جرت مهــا یری از  لوگ ج
مردم بــه نقــاط مرکزی 

 شهر

41/0 A14  مل انســــان و عا آموزش ت
 زیستمحیط

41/0 

A8 تر از اختصاص بودجه بیش
 گذشته

30/0 A12  شگری ضای گرد تأمین ف
 غرب تهران

53/0 A15 هــای مردمی معرفی گروه
 زیستبرای حفاظت از محیط

25/0 

A9 ـــدن ارزش های محقق ش
 تفرجی منطقه

10/0 A13 گزاری کــارگــاه هــای بر
 آموزشی

06/0 A16  ایجاد اکوســـیســـتم آبی در
 دریاچه

44/0 

A10 30/0 افزایش درآمد مردم محلی - - - - - - 

 

سی انجام شنا شد. مهمشده، از لحا  مباحث محیططبق نظر کار سایی ن شنا ستی، مزیتی برای این منطقه  ترین مزیت زی

ترین باشد. در مورد مسائل اجتماعی نیز مهممی 43/0وکار محلی با وزن شرایط حاکم در این منطقه افزایش توسعه کسب

های موجود معیارهای تحت بررسی، در زمینه مباحث باره فرصت( است. در53/0زیستی )وزن مزیت ترویج فرهنگ محیط

سرمایه صادی، افزایش  صاص بودجه بیشاقت سب وزن گذاری، اخت شته و افزایش درآمد مردم محلی با ک  30/0تر از گذ

ــته ــی باالترین وزن را داش ــناس ــایاند و در زمینه معیارهای اجتماعی و محیطازنظر کارش ــتی به ترتیب تأمین فض  زیس

 ها شناسایی شدند.ترین فرصتگردشگری غرب تهران و ایجاد اکوسیستم آبی در دریاچه مهم
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 زیستی وضعیت اکوتوریسم منطقه چیتگرهای اقتصادی، اجتماعی و محیط. وزن هزینه3جدول شماره 

 (Cهزینه )

 وزن زیستیمحیط - وزن اجتماعی - وزن اقتصادی -

A17 ینــه هز یش  فزا هــای ا
 خانوار

50/0 A19 42/0 رونق مشاغل کاذب A22 33/0 افزایش آلودگی 

A18 50/0 افزایش قیمت مسکن A20 56/0 سلب آرامش ساکنین منطقه A23 33/0 زیستتخریب محیط 

- - - A21 02/0 افزایش نامالیمات فرهنگی A24 34/0 تغییر کاربری اراضی 

 
 ستی وضعیت اکوتوریسم منطقه چیتگرزیهای اقتصادی، اجتماعی و محیط. وزن ریسک4جدول شماره 

 (Rریسک )

 وزن زیستیمحیط - وزن اجتماعی - وزن اقتصادی -

A25  ـــا احتمال کاهش تقاض
 مسکن

16/0 A28  ـــار باالتر از ظرفیت ایجاد فش
 برد اجتماعی منطقه

31/0 A32 11/0 تخریب زیبایی منظر 

A26  یش ســــودهــای فزا ا
 نامتعارف کسبه

15/0 A29 اعتقــادی و  تغییر بــاورهــای
 مذهبی

31/0 A33 15/0 وحش پاركبه خطر افتادن حیات 

A27 69/0 افزایش قیمت زمین A30  پذیرش مردم محلی از عدم 
 گردشگران

05/0 A34  کپــارچگی ی فی در  ن م یرات  ی غ ت
 اکوسیستم

62/0 

- - - A31 33/0 افزایش جرم A35 12/0 کاهش کیفیت محیط طبیعی 

 

ـــادی، باالترین هزینه برای دو عامل افزایش هزینهها، در در مورد جدول هزینه های خانوار و افزایش قیمت معیار اقتص

عنوان محیط گردشگری اختصاص یافت و برای معیار اجتماعی سلب آرامش شدن منطقه بهمسکن نسبت به قبل از مطرح

ضی مهمساکنین منطقه و برای معیار محیط ستی تغییر کاربری ارا شهری منطقه های ترین هزینهزی شگری  سعه گرد تو

سک شدند. در زمینه ری سایی  شنا سکچیتگر  صادی عامل افزایش قیمت زمین، در زمینه ری های اجتماعی، ایجاد های اقت

زیســـتی های محیطفشـــار باالتر از ظرفیت برد اجتماعی منطقه و تغییر باورهای اعتقادی و مذهبی و در زمینه ریســـک

نتایج  3بایست در نظر گرفت. در شکل عنوان تهدیداتی شناسایی شدند که میوسیستم بهتغییرات منفی در یکپارچگی اک

 بندی روش بوسیار آورده شده است.حاصل از رتبه

 

 
 بندی روش بوسیار. نتایج حاصل از رتبه3شکل شماره 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

مزیت های اقتصادی

فرصت های اقتصادی

هزینه های اقتصادی

ریسک های اقتصادی

مزیت های اجتماعی

فرصت های اجتماعی

هزینه های اجتماعی

ریسک های اجتماعی

فرصت های محیط زیستی

هزینه های محیط زیستی

ریسک های محیط زیستی
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الترین رتبه را در بین سایر با 49/0، مزیت اقتصادی و اجتماعی منطقه چیتگر با اختصاص نمره بوسیار 3با توجه به شکل 

عوامل داشته است. این شرایط به این معنی است که در حال حاضر عوامل اقتصادی و اجتماعی رشد گردشگری در این 

ست. در مقابل کممنطقه بیش شته ا شگری این منطقه بر هزینهترین مزیت را دا شده ترین تأثیر گرد صادی وارد های اقت

ترین نوســانات مرتبط با عوامل (. همینین با توجه به نمره بوســیار عوامل مختلف، کم16/0اســت )کســب نمره بوســیار 

توسعه دهد که در این زمینه هر سه زیر معیار با شدت تقریباً برابری درحالباشد و این موضوع نشان میزیستی میمحیط

منطقه گردشــگری را کاهش و در مقابل  های موجود درباره اینهســتند و باید تصــمیماتی اتخاذ نمود تا هزینه و ریســک

 های آن را افزایش داد.فرصت

 

 COPRASمحاسبات روش 

ساس معیارهای مذکور در جداول  ست بر ا صورت ترکیبی در ماتریس شده و بهآوری، اطالعات جمع4تا  1در مرحله نخ

محیطی منطقه چیتگر و شــده اســت. در این جدول گزینه توســعه گردشــگری تشــکیل 5وضــع موجود مطابق با جدول 

شده به هر گزینه با در نظر گیری هستند. در این بخش امتیازهای دادهعوامل مؤثر در تصمیم A35تا  A1ها از شاخص

 گرفتن طیف لیکرت بوده است.
 

 زیستیگرفته به هر بخش اقتصادی، اجتماعی و محیطهای تعلق. ارزش5جدول شماره 

ی 
یط
مح
ی 
گر
دش
گر
ه 
سع
تو

 

مســــــائـــل 
 صادیاقت

 - A1 A2 A3 A7 A8 A9 A10 A17 A18 A25 A26 A27 معیارها

 - 5 2 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 امتیاز

مســــــائـــل 
 اجتماعی

 A4 A5 A6 A11 A12 A13 A19 A20 A21 A28 A29 A30 A31 معیارها

 3 2 3 4 2 5 4 2 3 3 2 3 3 امتیاز

مســــــائـــل 
 زیستیمحیط

 - - - A14 A15 A16 A22 A23 A24 A32 A33 A34 A35 معیارها

 - - - 4 4 4 3 5 3 5 3 2 4 امتیاز

 

شاخص شان دادن اهمیت هریک از  ضع موجود، برای ن شکیل ماتریس و ها، از روش وزن دهی فازی در مرحله بعد و با ت

AHP ن مشخص شد. در گام سوم پس از محاسبه وز 6ترتیب وزن معیارهای موردنظر مطابق جدول ایناستفاده شد و به

 شود.انجام می 1معیارها، نرمالیزه کردن ماتریس وضع موجود بر اساس رابطه 

 

 های نرمالیزه شده هر عامل. ماتریس وضع موجود و وزن6جدول شماره 

 زیستیمحیط اجتماعی اقتصادی

وزن  وزن Z معیار
نرمالیزه 
 شده

وزن  وزن Z معیار
نرمالیزه 
 شده

وزن  وزن Z معیار
نرمالیزه 
 شده

A1 + 034/0 003/0 A4 + 019/0 001/0 A14 + 034/0 003/0 

A2 + 057/0 006/0 A5 + 019/0 001/0 A15 + 011/0 0005/0 

A3 + 019/0 001/0 A6 + 011/0 0005/0 A16 + 019/0 001/0 

A7 + 057/0 006/0 A11 + 019/0 001/0 A22 - 058/0 008/0 

A8 + 034/0 003/0 A12 + 019/0 001/0 A23 - 019/0 001/0 

A9 + 034/0 003/0 A13 + 011/0 0005/0 A24 - 058/0 008/0 

A10 + 034/0 003/0 A19 - 034/0 003/0 A32 - 019/0 001/0 

A17 - 019/0 001/0 A20 - 057/0 007/0 A33 - 034/0 003/0 

A18 - 034/0 003/0 A21 - 011/0 0005/0 A34 - 034/0 003/0 

A25 + 019/0 001/0 A28 - 034/0 003/0 A35 - 034/0 003/0 

A26 - 011/0 0005/0 A29 - 019/0 001/0 -  - - 
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A27 - 055/0 006/0 A30 - 011/0 0005/0 -  - - 

-  - - A31 - 019/0 001/0 -  - - 

 

شخص3و  2منفی )طبق روابط  و مثبت معیارهای نهایی های بعدی بعد از نرمالیزه کردن معیارها، ارزشدر گام  شده( م

شوند. سپس ارزش نهایی هر گزینه محاسبه های مثبت و منفی جداگانه محاسبه میاست. به این منظور هر گزینه شاخص

 رتبه کاهش یا افزایش با دارد. معیارها در بین را وضعیت بهترین که است آلترناتیوی کردن مشخص نهایی شد و مرحله

ــعیت بهترین که آلترناتیوهایی یابد.می کاهش یا نیز افزایش آلترناتیو آن اهمیت درجه آلترناتیو هر  لحا  به را وض

شته معیارها صد 100 تا 0 از معیار هر اهمیت کلی درجه شوند. مقدارمشخص می Njاهمیت  درجه باالترین اند بادا  در

ست متغیر شده  7جدول نتایج این بخش در قالب  .شودمی تعیین آلترناتیو و بدترین بهترین دامنه این میان در و ا آورده 

 است.

 

 بندی نهایی وضعیت حاضر منطقه از دیدگاه روش کوپراس. رتبه7جدول شماره 

 رتبه Sj+ Sj- Qi Nj هاگزینه

 1 100 052/0 01/0 026/0 مسائل اقتصادی

 2 3/40 021/0 016/0 005/0 مسائل اجتماعی

 3 5/24 013/0 027/0 004/0 زیستیمسائل محیط

 

سب 7ل با توجه به جدو صادی با ک سائل اقت ست. با توجه به  052/0برابر  Qi، م صاص داده ا باالترین رتبه را به خود اخت

ــائل اجتماعی و  ــت و پس از آن مس ــته اس ــادی باالترین اهمیت را در این منطقه داش ــائل اقتص نتیجه این مدل نیز مس

صاص محیط ستی به ترتیب با اخت سوم قرارگرفتهدر درجه اهمیت دو 013/0و  Qi 021/0زی اند. با توجه به این نتیجه م و 

 تر موردتوجه قرارگرفته است.زیستی کمدر این مدل نیز وضعیت حال حاضر منطقه از لحا  محیط

 

 گیرینتیجه

ضرورت برنامه صر،  شیوه زندگی در دنیای معا شینی و تغییر در بنیادهای  شهرن سریع  سترش  ریزی و مدیریت گذران گ

سیر و همکاران،بیشاوقات فراغت را  ست )خاوریان گرم  در امروزی پیییده جوامع (. در133: 1392ازپیش نمایان کرده ا

 میان پایدار تعادلی به نیل جهت مهم عاملی گردشگری شهری قوی، و سیستماتیک شهری مدیریت یک وجود صورت

ستمحیط حفظ محلی، جوامع نیازهای س درنهایت و زندگی سط  کیفیت ارتقاء و زی سعه به یدنر  شهری پایدار تو

شگری بهمی شد گرد صادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطمثابه پدیدهبا ست ای تمدنی، با تأثیرات متعدد اقت ستی همراه ا زی

منظور داشـــتن مدیریتی موفق در ازای ارزیابی اثرات مذکور، باید با (. بنابراین به113: 1397)صـــیاد بیدهندی و قرخلو،

ستفاده از مدل و  سنجید. ازجمله این مدلشاخصا ضر منطقه تفرجی هدف را  های توان به مدلهای میهایی وضعیت حا

ستفاده از مدل ضر با ا شاره نمود. در پژوهش حا سیار ا شهر تهران کوپراس و بو ضعیت تفرجی منطقه چیتگر  های مذکور و

سایت گردشگر ساختار مدل بوسیار، وضعیت  صادی، اجتماعی و مورد ارزیابی قرار گرفت. بنا بر  سائل اقت سه منظر م ی از 

نابراین جهت ترکیب این مدل با روش رتبهفرهنگی موردبررســـی قرار می عنوان بندی کوپراس، این عوامل بهگیرد و ب

سائل  ضر م شده، در حال حا شان داد که در بین عوامل یاد شدند. نتایج پژوهش ن ورودی روش کوپراس نیز در نظر گرفته 

ـــادی و اج فا میتماعی منطقه چیتگر، نقش پررنگاقتص نه تفرج ای کنند. به این معنی که تاکنون عوامل تری را در زمی

های گذاری و مباحث اجتماعی ازجمله آموزش در این منطقه کانون توجه بوده است. بر اساس روش بوسیار، فرصتسرمایه
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اند. در بین یر را در ارتقای تفرج این منطقه داشــتهترین تأثبیش 49/0های اجتماعی با اختصــاص نمره اقتصــادی و مزیت

صادی وارد بر منطقه دارای کماین عوامل هزینه ست. نتایج روش کوپراس نیز نتایج تقریباً 16/0ترین اثر )های اقت ( بوده ا

تماعی قرار مشابهی با روش بوسیار داشت با این تفاوت که در این مدل مسائل اقتصادی رتبه اول و پس از آن مسائل اج

زیســتی در روش بوســیار امتیازات باالیی را کســب کرد اما الزم به ذکر اســت که با توجه به روش گرفتند. مســائل محیط

های آن در حال افزایش هستند و نیاز است تا قبل صورت توأمان با فرصتزیستی، بههای محیطبوسیار، هزینه و ریسک

یابی قدامی ارز له افزایش آلودگی در منطقه ازنظر زیســـتی های محیطاز هر ا نه مســـئ جام گیرد. برای نمو در منطقه ان

ای های از افزایش آن جلوگیری کرد. هر منطقهکارشناسی یک عامل تهدیدکننده در منطقه است که باید با اعمال سیاست

سیل و امکانات خود می سعه قرار گیرد. اولین قدم برای تبا توجه به پتان سیر تو ست تواند در م صادی ا سعه اقت سعه، تو و

سیر و همکاران، سرمایه 135: 1392)خاوریان گرم شگری که تولید درآمد و جذب  صلی گرد (. درنتیجه با توجه به هدف ا

صداقتی و فغفوریان، ست ) سعه در (، منطقه چیتگر درحال6: 1390ا شد اما باید در نظر گرفت که این تو سایی  شنا سعه  تو

ــتی آینده با زوال محیط ــد. در اینجا منظور از زوال محیطزیس ــتی، کاهش کیفیت عناصــر محیطی منطقه همراه نباش زیس

ـــاخت ها(، کاهش مطلوبیت محیطی )از طریق ازجمله پوشـــش گیاهی منطقه )از طریق حذف گیاهان برای ایجاد زیرس

های بلندمرتبه( مله ساختمانآلودگی هوا به دلیل حضور فراوان خودروها، بوی نامطبوع دریاچه( و مسائل زیباشناختی )ازج

ضـعف مدل کوپراس این اسـت که برای هر معیار )برای مثال مسـائل اقتصـادی(، باشـد. با توجه به این تحقیق، نقطهمی

ترین توان نقش عوامل دخیل در امتیاز معیار را مشــخص نمود. برای مثال با توجه به روش بوســیار، مهمطور دقیق نمیبه

یافته است جذب سرمایه، اختصاص بودجه و افزایش کسب درآمد ر ازای تفرج منطقه چیتگر افزایشعوامل اقتصادی که د

که بخواهیم یک مدیریت توان به این موارد اشـــاره نمود. پس درصـــورتیمردم محلی اســـت که در روش کوپراس نمی

ــت تا در کنار روش کوپراس از مدل  ــگری جامعی در منطقه اعمال نماییم الزم اس ــیار که جزئیات بیشگردش تری را بوس

های اقتصادی منجر نماید نیز استفاده کرد. بر اساس آنیه توسط هردو مدل حاصل شد، جذب سرمایهبرای ما روشن می

زیســتی و ها محیطها و ریســکشــود، اما با توجه به نتایج پژوهش، هزینهتر در این منطقه میبه افزایش توســعه بیش

سیار باالیی  شنهاد میاجتماعی ب سعه وجود دارد. پس پی سعهبرای این تو ای شود با توجه به نکته مذکور، برای هرگونه تو
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