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 مقدمه. 1

گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک و سومین پدیده 

ی است که پس از ا توسعهاقتصادی پویا، پررونق و رو به 

صنعت نفت و خودروسازی، گوی سبقت را از دیگر صنایع 

ی که براساس برآورد سازمان ا گونهجهانی ربوده است؛ به 

جهانی گردشگری، ارزش حاصل از گردشگری و مسافرت 

سرعتی افزون از تجارت جهانی به سطحی  در دهه آتی با

های اقتصادی خواهد  باالتر از ارقام صادراتی در دیگر بخش

یا   اکوتوریسم(. 2015، 1شریفی و یاماگاتا) دیرس

، که در آن مسوالنه گردی یا طبیعت  گردشگری بوم

 یا گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و

و به تماشای گیاهان و کنند  می سفر نخورده جهان دست

 دوست جدید یها نگرش تأثیر و تحت پردازند جانوران می

 روبه و مناسب بازار گیرند، از زیست قرار میمحیط دار

آرسیچ و است ) شده برخوردار اخیر سالهای رشدی در

این نوع خاص از صنعت گردشگری،  (.2017، 2همکاران

نسان بر روی قصد دارد تا به گردشگران بینشی درباره اثر ا

های  یاد بدهد که برای زیست بوم  محیط ارائه دهد و به آنها

و همین افزایش  طبیعی ارزش بزرگتر و بیشتری قائل شوند

یقین  آگاهی و نگاه مسئوالنه به محیط زیست بطور قطع و

لذا آوری محیط زیست شود.  تواند موجب افزایش تاب می

ز محیط اهمیت دادن به نقش اکوتوریسم در حفاظت ا

، همچنین بهبود و زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار

امری ضروری است.  آوری محیط زیست افزایش تاب

-اگرچه اهمیت نسبی اکوتوریسم در مقایسه با توریسم توده

یا سنتی مرسوم هنوز پایین است اما در بعضی از کشورها  ای

(. 1389)محتشمی،  به سرعت در حال توسعه است

 از نظر منفی اثرات تواند ی طبیعی غیرمسئوالنه میگردشگر

                                                           
1 Sharifi, A. & Yamagata 
2
 Arsić et al 

اثرات  از پیشگیری که داشته باشد همراه به زیستی محیط

 و زیستی محیط حفظ منابع برایها  ضرورت جمله از، آن

است  پذیر گردش مناطق فرهنگی، اجتماعی حتی

(. این ضرورت از طریق 1396، منش و همکاران شکوهی)

اکوتوریسم با توجه به ابعاد تعیین الگوی توسعه 

محیطی امکان پذیر است. لذا توجه به اکوتوریسم و  زیست

ریزی جهت توسعه آن از اهمیت زیادی برخوردار  برنامه

توجه جدی به مقوله سیر و سیاحت و  است. همچنین

در طبیعت )اکوتوریسم( به عنوان  مسوالنه گردشگری

یکم بسیار  وای جدید در زندگی ماشینی قرن بیست  پدیده

شود و اهمیت آن روز به روز در دنیا افزایش  احساس می

 .یابد می

 طورکلی به و اکولوژیکی مالحظات اخیر های سال در

 عنوان به اکوتوریسم تا است گردیده موجب محیطی زیست

 اشکال سایر از بیش گردشگری نوع سازگارترین

 نوع این واقع در. گیرد قرار توجه مورد گردشگری

 مردم کشور، هر اقتصادی پیشرفت جهت گردشگری

 و محیطی زیست طبیعی، های ارزش حفظ و منطقه بومی

. است شده داده تشخیص مناسب گردشگری مناطق فرهنگی

 صنعت اصلی اهداف جزء بخش این توسعه رو این از

 همکاران، و تقوایی) شود یم گرفته نظر در گردشگری

 قرن نیم در گردشگری صنعت سریع رشد طرفی از(. 1391

. است داشته پی در را زیست محیط بر روزافزون فشار اخیر

 به دادن اولویت که است آن از حاکی تحقیقی های یافته

 صنعت گسیخته عنان توسعه از ناشی اقتصادی منافع

 در پایدار توسعه اصول شدن دار خدشه موجب گردشگری

 روزافزونی خطرات با را زیست محیط و شده مختلف جوامع

 (.1397است )جاللیان،  کرده مواجه

تواند  می در سطح شهر تهران طبیعیمناطق کهوجودی با

 داخلی گردشگران جذب برای ارزشمند های جاذبه از کیی 
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 این از استفاده برای ریزی برنامه اما آید، شمار به خارجی و

 برای اساسی و مهم کار و است راه ابتدای در هنوز شرایط

 است نگرفته صورت طبیعی جاذبه این از برداری بهره

عالوه بر این، اکوتوریسم . (1394)ارجمندی و همکاران، 

 از کیی و  است گردشگری های بخش درآمدزاترین کی ازی 

 طوری به. شود می محسوب پایدار توسعه کلیدی هایجنبه

 را آن گردشگری، ریزانبرنامه و اندیشمندان محققان، که

 (. همچنین2011، 1اند )باربیر داده قرار تأکید و تأئید مورد

 که باشد می زیستیتنوع از حفاظت برای مناسب ابزاری

 شده باعث محلی، جوامع برای درآمد نیتأم بر عالوه

یابد   از محیط زیست سوق حفاظت سمت به جوامع رویکرد

 از (. یکی2004، 2کند )کیس حمایت را پایدار توسعه و

 سازی آور تاب برای ضروری دهگانه اصول ای و  نکات

 است بوم زیست تقویت و زیست محیط از حفاظت شهرها،

نائل  آن از مهمی بخش به توان می اکوتوریسم توسعه با که

 بیشتر این از پیش و نیست جدیدی واژه آوری تاب واژه. شد

 آوری تاب واژه. است داشته نظارت زیستی محیط مسائل بر

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد خود در شهری حوزه در

. است داده جای را کالبدی حدودی تا و محیطی زیست و

 برابر پذیری آسیب بحث با این از پیش شهری حوزه در

 های بحث شامل بیشتر واژه این اما بودیم؛ مواجه مخاطرات

 مفاهیم آوری تاب که حالی در شود؛ می کالبدی و فیزیکی

 (.1395است )بهتاش فرزاد،  داده جای خود در نیز را ماهوی

 اجتماعی فرهنگی، شناختی، روان اقتصادی، های بحث

 مخاطره کی در که هستند دیگر بخشهای از زیست محیط و

 آسیب این حتی که گفت توان می نوعی به و بینند می آسیب

 که مادی وجه در کیی شود؛ می ایجاد وجه دو در پذیری

 است معنوی خسارات آن دیگر وجه و است مشاهده قابل

 به حتی و طبیعی منابع رفتن بین از ، منطقه آلودگی مانند
                                                           

1 Barbier 
2 Kiss 

 که دیگری اتفاقات و مردم مهاجرت شاهد توان می آن دنبال

 در (.1395باشیم )پرتوی و همکاران،  بدهد رخ است ممکن

 ابیی مکان مساله اولین شهر در آوری تاب عوامل مجموعه

 استفاده بهترین تا شود انجام ای گونه به باید کار این و است

 که این عین در. باشیم داشته بوم زیست و طبیعت از را

بهتاش فرزاد و ) میبزن طبیعی منابع به را آسیب حداقل

چالش  موضوع، اهمیت به توجه با (. بنابراین1392همکاران، 

 اکوسیستم پایدار که راهبردهای است اصلی پژوهشگر این

 کند. بیان را زیست محیط آوری تاب افزایش برای شهری

 تهران شهرداری 22 منطقه حال سؤال اصلی این است که آیا

دارد؟ و  را اکوتوریسم توسعه برای الزم یها زیرساخت

 برای شهری اکوتوریسم پایدار راهبردهای ینتر مناسب

 است؟ کدام 22 منطقه در محیطی زیست آوری تاب افزایش

آوری را  الزمه تاب (1396همکاران ) و منش شکوهی

 امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت

که با معیارهای این تحقیق  محیطی، زیست امنیت سیاسی،

( تمرکز بر 1396یگانه ) همخوانی داشت. همچنین حسینی

اجتماعی را الزمه باال رفتن -مسائل اقتصادی و فرهنگی

( 1396زاده ) اسنیا و عب دانستند. سیاح آوری شهر می تاب

هایی با  آوری و توسعه آن برنامه برای حفظ تابمعتقدند 

اجتماعی و  اقتصادی، محیطی، توجه به شرایط زیست

با کاربرد آن تا حدود زیادی  که باید ارئه داد،کالبدی منطقه 

بلکه توسعه پایدار را در  آوری شهر، نه تنها تاب ،توان می

با ( 1392)همکاران  وپژوهش بهتاش در  باال برد.منطقه 

آورى کالنشهر  هاى تاب عنوان ارزیابى و تحلیل ابعاد و مؤلفه

بعد اجتماعى باالترین رتبه  که تبریز به این نتایج دست یافتند

 د. مبارکی امید و همکارانرا در تاب آورى شهر تبریز دار

 در بررسى تاب آورى درشهر کرمان به این نتیجه( 1394)

 .را دارا است ى باالترین رتبهرسیدند بعد اجتماع
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آوری در ایران انجام  مطالعات محدودی در زمینه تاب

طبیعی -آوری ساختاریتابشده است. جاللیان در پژوهشی 

تهران را بررسی کرد. او در این کاربری اراضی شهری 

آوری بر تاب مؤثرمعیارهای  FANPتحقیق با کمک روش 

این نتیجه رسید که با  اراضی کالنشهر تهران را بررسی و به

طبیعی، شهر  –آوری ساختاری  توجه به میانگین مقدار تاب

(. پریور و همکاران 1397آور است )جاللیان، تهران تاب

بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای (، نیز 1392)

را بررسی کردند. آوری محیط زیست شهری  افزایش تاب

 درک شهرها مانند پیچیده سیستمهای در آوری تاب تفکر

 میسر را ها سیستم نوع این در خطی غیر روابط و پویایی

 مدرن شهری اکولوژی بستر در تفکر این. سازد می

 در اکولوژیکی و انسانی عوامل سازی کپارچهی امکان

 بسط آنها، بین تعامالت درک و شهری سیستمهای

 را شده شناسایی تعامالت به توجه با پایداری راهبردهای

ای در  در مطالعه( 2021) 1ون و همکارانی آورد. می فراهم

آوری رود ناکدونگ کره جنوبی  زمینه افزایش تاب

حداقل رساندن تعارض پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که 

محیطی از طریق بهبود احساس مسئولیت در میان و بار زیست

نتایج مثبتی در بر های محافظتی  نفعان و تقویت فعالیتذی

نفعان یهای مناسب را برای ذ . نتایج این مطالعه نقشدارد

دهد که  مختلف در مدیریت منابع گردشگری نشان می

ریزی  های جدید برای برنامهتواند برای ایجاد دستورالعمل می

در مطالعه دیگر  .گردی مورد استفاده قرار گیردمقصد بوم

ر یک دهای محلی  از طریق تحقیقات مشارکتی با گروه که

 ارکانو هدف آن ارزیابی نقش  انجام شد جامعه شهری

  آوری رو در تاب های پیش در حل چالشدولتی و غیر دولتی 

آوری شهری  که تحقیقات در مورد تاب گیری شد نتیجه بود

های فکر و عمل  و حاکمیت شهری باید فراتر از شیوه

                                                           
1
Yun et al 

های  محور باشد که شهرها را خارج از سیستم انسان

 (.2019، 2)کانلی دانند محیطی می زیست

، که در آن مسئوالنه گردی یا طبیعت  اکوتوریسم

 یا  گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و

کنند و به تماشای گیاهان و  می ن سفرنخورده جها دست

 دوست جدید یها نگرش تأثیر و تحت پردازند جانوران می

 روبه و مناسب ازارب گیرند، از زیست قرار می محیط دار

است )آرسیچ و  شده برخوردار اخیر هایسال رشدی در

های گذشته به طور متوسط  در سال(. 2017همکاران، 

از آنها مرتبط  گردیده یکیشغلی که ایجاد  10 هر میان از

سال  5شتاب گردشگری در ه است. با گردشگری بود

آنها یکی از   شغل جدید 5گذشته به میزانی بود که از هر 

توان گفت که  وابسته به صنعت گردشگری بود بنابراین می

)داس و  این نمایی از شتاب گردشگری در سطح جهان است

در سایت شورای عالی  به آمار اعالمی توجه. با (2015، 3بانه

این ارگان ، جهانی سفر و مسافرت درباره گردشگری ایران

 و یممست ریتأث مستقل که خصوصی نیز هست، اعالم کرده

. درصد است 5/6ایران  GDP گردشگری بر مستقیم غیر

نفر در حوزه گردشگری کشور  هزار 344 و ک میلیونی 

مشغول فعالیت هستند و پولی که گردشگر خارجی براساس 

دالر  350 هزار و کی  کند می آمار جهانی در ایران خرج

های شورای جهانی سفر و مسافرت  بر اساس پیش بینی. است

، شش میلیون 2019آمار گردشگری ورودی به ایران در سال 

هشت  ایراننفر تخمین زده شده ولی آمار ورودی گردشگر 

 ها شد  بینی هزار نفر و بیشتر از پیش هشتصدمیلیون و 

(. لذا توجه به اکوتوریسم و 1400)نصراللهی و همکاران، 

ریزی جهت توسعه آن از اهمیت زیادی برخوردار  برنامه

 است.

                                                           
2 Connolly 
3 Das and Bane 
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بیشتر  مسئوالنه هدف از گردشگری طبیعیاز طرفی 

آموزش و تربیت مسافران برای حمایت از اکوسیستم و منابع 

ها و عقاید مختلف و حقوق بشر و  طبیعی، احترام به فرهنگ

 ی باشد. از دهه توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع محلی می

یکی از  تا به حال، اکوتوریسم به عنواندی میال 80

های اصلی طرفداران محیط زیست در نظر گرفته  دغدغه

های آینده ممکن است که مقصدهایی  شود بنابراین نسل می

)گرازینو  را تجربه کنند که نسبتاً بکر و دست نخورده است

های  به طور کلی، اکوتوریسم با قسمت(. 2016، 1و ریزی

طبیعی سر و کار دارد و تمرکز آن بر روی های  زنده محیط

رشد »، «مسئولیت اجتماعی در سفر»موضوعاتی چون 

باشد. اکوتوریسم  می« محیط طبیعی با دوام»، و «شخصیتی

های اصلی آنها  شود که جاذبه شامل سفرها و مقصدهایی می

آن مناطق « میراث فرهنگی»و « زیست گیاهی و جانوری»

تهیه و تدوین راهبردهای پایدار  .(2015، 2)هینگام باشد می

آوری  نظارت بر بازدید گردشگران برای افزایش تاب

، رویکردی نو و متنوع برای محیطی برای هر منطقه زیست

 این اهمیت اوجودتوسعه گردشگری است. ب ریزی برنامه

به آن شده و  موضوع متاسفانه در کشور ما توجه بسیار کمی

تجارب محدودی در این زمینه وجود دارد )رجائی و 

 (.1400همکاران، 

 تحقیق  روش. 2

نظر ماهیت  نظر نوع، کاربردی و از ازو  کمیتحقیق حاضر 

آوری اطالعات از  و برای جمع تحلیلی بوده  -توصیفی

مبتنی بر مشاهده و پرسشنامه و میدانی  ای روش کتابخانه

های پرسشنامه از دیدگاه  شده است. روایی گویه استفاده

کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

ضریب آلفا کرونباخ برای سنجش میزان شد.  ( تائید913/0)

                                                           
1 Grazino and Rizzi 
2 Hingham 

و سایر مقوالتی که  ها قضاوتها،  تک بعدی بودن نگرش

این ضریب  .رود به کار میگیری آنها آسان نیست  اندازه

 (.1389 ،فتحی آشتیانیعددی بین صفر تا یک است )

گروهی از خبرگان شامل جامعه آماری تحقیق 

)کارشناسان مدیریت شهری، اساتید دانشگاه، کارشناسان 

محیط زیست( بودند. برای تعیین حجم نمونه آماری در 

بخش متخصصین و خبرگان با فرمول کوکران برای جامعه 

نفر انتخاب شده و با کمک واریانس تعداد نهایی  10

و   تی های نفر محاسبه شد. همچنین آزمون 20خبرگان، 

ها بررسی گردید. در ادامه  میانگین در بررسی ابعاد و شاخص

تحلیل  اولویت اثر ابعاد مشخص گردید. VIKORبا روش 

برای تعیین میزان رابطه  SPSS24افزار  پرسشنامه با کمک نرم

ها انجام شد. پرسشنامه شامل شش معناداری بین شاخص

کالبدی،  -یمتغیر که شامل ابعاد کالن )زیرساختی، ساختار

اجتماعی و مدیریتی( -زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی

بود. توسعه اکوتوریسم در راستای تاب آوری شهری متغیر 

های  هرکدام از این ابعاد شامل گویه مستقل این تحقیق است.

 ( به آن اشاره شده است.2متنوعی بود که در جدول شماره )

 محدوده مورد مطالعه. 1. 2

 با تهران غرب شمال در واقع تهران، شهرداری 22 منطقه

 هزار 18 و شهری محدوده هکتار هزار 6 حدود وسعتی

 یک و است طبیعی نسبت به شرایط با شهر، حریم هکتار

 از منطقه این. دهد می تشکیل را تهران شهر مساحت هفتم

 مسیل به شرق از البرز، یها کوهپایه و ارتفاعات به شمال

 شهر به غرب از و کرج-تهران آزادراه به جنوب از کن،

 طبیعی بستر از 22 منطقه اراضی. گردد می محدود دره گرم

 مهمترین که طوری به. است برخوردار متنوعی و غنی بسیار

 جمله از. اند کرده احاطه را آن تهران طبیعی عناصر

 1400 ارتفاعات) غرب و شمال از جنوبی البرز یها کوهپایه

 -چیتگر) عمده و وسیع جنگلی یها پارک ،(متری 1800 –
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 به مربوط فصلی آب جریان ،(لتمان -کن-دره خرگوش

 توسعه قابلیت لتمان(-وردآورد-چیتگر-ا )کنه رودخانه

 جهان اخیر دهه دو طی که آنجا از و دارد را اکوتوریسم

 ای گونه به بودهها  بحران و بالیا دهنده هشدار افزایش شاهد

 بطور نیز خودمان کشور ،1398 سال ابتدایی روزهای در که

 خسارت تومان میلیاردها که شد زدگی سیل دچار گسترده

 اکوتوریسم به است شایسته گذاشت، بجای معنوی و مادی

 نگریسته زیست محیط آوری تاب ارتقاء جهت عاملی بعنوان

 بطور که هستند ای پیچیده سیستمهای شهرها ضمنا. شود

 اینکه برای باشند، می مختلف تعامالت معرض در مدام

 و کارآمد آن، از ای منطقه یا و شهر چون عظیمی ای مجموعه

 به دستیابی مسیر که است اصولی تبیین به نیاز شود آور تاب

 دهگانه اصول یا و نکات از یکی.کند روشن را آرمان این

 محیط از حفاظت، شهرها آورسازیتاب برای ضروری

 اکوتوریسم توسعه با که است بومزیست تقویت و زیست

 .شد نایل آن از مهمی  بخش به توان می

 1400منبع: نگارندگان، ، تهران 22جغرافیایی منطقه موقعیت  .1شکل 

 های پژوهش یافته. 3

با کمک آزمون میانگین وواریانس و  در مرحله اول تحقیق

ها و  ( مقادیر معناداری و ارزش بین گویهTآماره آزمون )

جهت ارزیابی و بعد در مرحله ابعاد تحقیق مشخص شد. 

آوری شهری  تاثیر توسعه اکوتوریسم بر تابسنجش میزان 

تکنیک »ها و ابعاد مورد بررسی از  بر شاخص 22منطقه 

با استفاده از ادبیات نظری  د پایداریاستفاده شد. ابعا« ویکور

در  ،و نظر مستقیم گروه خبرگان و ردیابی پیشینه تحقیق

کالبدی، زیست محیطی،  -زیرساختی، ساختاری)بعد  شش

تقسیم شد و برای اجتماعی و مدیریتی( -اقتصادی، فرهنگی

متناسب باهدف تحقیق بهره  های شاخص، هر یک از ابعاد

ها و  داده آوری پس از جمعکه  شد. بدینصورت گرفته

ی ها هر یک از شاخص خام  های ترکیب آنها، ماتریس داده

( 1در جدول شماره ) بررسی گردید. ،مطالعه محدوده مورد

زمانی که نیاز به شناسایی همبستگی متغیرها بود باید آزمون 

معناداری صورت گیرد. جهت بررسی معنادار بودن رابطه 

( استفاده شد. چون معناداری Tون )بین متغیرها از آماره آزم

شود بنابراین اگر میزان بررسی می 05/0در سطح خطای 

سطح خطای مورد بررسی از این مقدار بیشتر شود معنادار 

 نخواهد بود.
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 آماره معناداری ابعاد تحقیق .1جدول 

 Tآماره  داریسطح معنی ابعاد

 2.406 0.080 زیرساختی

 2.664 0.122 کالبدی و ساختاری

 1.886 0.141 زیست محیطی

 2.195 0.098 اقتصادی

 1.942 0.174 فرهنگی -اجتماعی 

 2.117 0.074 مدیریتی

1400، نگارندگان منبع:

ها )بهینه سازی انرژی( با توجه به  در این مرحله گزینه

معیارهای تعیین شده، با استفاده از پرسشنامه دوم 

این امتیازدهی بوسیله یک ماتریس سوپرماتریس تشکیل شد. 

با توجه به  ها گزینهپاسخگویان به امتیازدهی  مربوط به

این امتیازدهی در قالب  .شده است جاستخرا معیارها

( خیلی کم تا خیلی زیاد ) 9تا  1ای با مقیاسهای  مهپرسشنا

( خیلی کم تا خیلی زیاد) 9تا  1 برای معیارهای با جنبه مثبت

نتایج این  .گیرد صورت می برای معیارهای باجنبه منفی

ر این . دگزارش گردید( 2)امتیازدهی در قالب جدول 

دهی  گیری، وزن ماتریس تصمیم مرحله پس از نرمالسازی

 های منظور روش صورت گرفته است. بدین  (w) ها گویه

وجود  شانون ، آنتروپی AHP ،ANPتلفیقی متعددی مانند

 شود. در این می دارد کـه متناسـب بـا نیـاز از آنهـا اسـتفاده 

)جدول شده است  تحقیق از روش آنتروپی شانون استفاده

2). 

 شانون آمده در آنتروپی دست به های خصوزن شا. 2جدول 

 وزن ها گویه ابعاد کالن

 زیرساختی

 084/0 وجود مراکز حیاتی مانند ارگانها و سازمانهای دولتی

 104/0 وجود ساختمانهای متولی ایمنی )آتش نشانی، پلیس و...(

 360/0 وجود کافی شریانهای حیاتی مانند آب و برق و گاز و سایر حاملهای انرژی

 202/0 وجود زیرساختهای شهری مانند پلها و تونلها و... 

 180/0 تعداد و توزیع مکانهای درمانی 

 069/0 پتانسیل جذب گردشگر خارجی با کمک زیرساختها

ساختاری 

 کالبدی -

 062/0 عدم پتانسیل آسیب پذیری اموال عمومی 

 051/0 وجود ابنیه و ساختمانهای قدیمی

 069/0 جذابیت فرم و بافت کالبد شهری 

 084/0 ساختار گردشگری و مکانهای پربازدید

 079/0 رو  رو و سواره دسترسی پیاده

 075/0 دسترسی به مکانهای موقت اسکان 

 70/0 دسترسی به مکانهای امن در مواقع بروز بحران )سیل، زلزله، طوفان و...(

 092/0 پارکینگهای عمومی 

 088/0 شرایط حمل و نقل عمومی 

 063/0 وضعیت مناسب ظاهری پسماندهای شهری 

 122/0 وجود تاسیسات شهری مناسب جهت توسعه اکوتوریسم 

 145/0 گذاری ویژگیهای طبیعی در توسعه اکوتوریسم  پتانسیل تاثیر 

 138/0 تنوع زیست محیطی و منابع طبیعی به اندازه نیاز، احتیاجات اکو نوریسم زیست 
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 1400نگارندگان، منبع: 

بر  pi توزیع احتمال  E.0 ≤ E ≤ 1در این بخش از 

عاتی مطالشود. محتوای  اساس مکانیزم آماری محاسبه می

محاسبه  زیردر  pij صورت موجـود از این ماتریس ابتدا به

 .شود می

 

Pij =
rij

∑rij
               ∀𝑖𝑗 

 

 ها به ازای هر شاخص خواهی داشت: Ejو برای 
 

𝐸𝑖 = −𝑘 ∑ = 1(pji ∗ ln 𝑝𝑗𝑖):
𝑛

𝑖=1
    ∀j      k

=  
1

𝐿𝑛(𝑚)
 

رابین صفر و یک نگه  Ej طوری است که مقدار هب

 مطالعاتاز ( dj) دارد. عدم اطمینان یا درجه انحراف می

ام چه میزان  j کند شاخص شود که بیان می محاسبه می

گیرنده  گیری در اختیار تصمیم مفید برای تصمیم مطالعات

گیری شده شاخصی به  هر چه مقادیر اندازه .دهد قرار می

های  دهنده آن است که گزینه یکدیگر نزدیکتر باشد نشان

 124/0 خصوصیات جغرافیایی و طبیعی برای توسعه اکوتوریسم  محیطی

 078/0 جذابیت فضاهای سبز 

 102/0 بهداشتی )حمام، دستشوئی و..( جهت استفاده غیر بومیان  -ارائه خدمات نظافتی

 09/0 های زیست محیطی مانند آلودگی هوا  مناسب بودن میزان مخاطرات ناشی آلودگی

 086/0 رضایت از نظافت خیابانها 

 085/0 وضعیت دسترسی به آب شرب و شستشو 

 105/0 ها جهت توسعه اکوتوریسم  فعالیت سمن

 097/0 آموزشهای زیست محیطی در منطقه جهت آگاهی به مساله اکوتوریسم 

 095/0 تبلیغات محیطی جهت رعایت مسائل زیست محیطی

 اقتصادی

 105/0 های مرتبط  درصد میزان دسترسی به خدمات و هزینه

 211/0 ظرفیت جبران خسارات ناشی از آسیبهای طبیعی و انسان ساز 

 242/0 ظرفیت اشتغال زائی از طریق توسعه اکوتوریسم 

 258/0 ظرفیت سرمایه گذاری در بحث توسعه اکوتوریسم 

 069/0 امنیت اقتصادی برای گردشگران )سرقت پول و جواهرات و...(

 115/0 زیرساخت کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 

اجتماعی 

 فرهنگی

 102/0 میزان مشارکت اجتماعی ساکنین در برنامه های تفریحی و تبلیغاتی 

 231/0 میزان مشارکت شهرداری منطقه در رسانه ها و تبلیغات در توسعه اکو توریسم 

 255/0 میزان رفاه و امنیت اجتماعی و سالمتی جهت توسعه اکوتوریسم 

 078/0 تعادل مهاجرت 

 119/0 سطح فرهنگ و رفتار ساکنین در برخورد  با غیر ساکنین 

 215/0 منتفع شدن جامعه محلی از توسعه اکوتوریسم 

 مدیریتی

 069/0 سادگی ارتباط با نهادهای محلی 

 178/0 تنوع سیستم مدیریتی از لحاظ زیرساختها جهت توسعه اکوتوریسم 

 255/0 توزیع منابع جهت جذب و توسعه اکوتوریسم 

 273/0 جذب سرمایه توسط مدیران برای سرمایه گذاری در بخش اکوتوریسم 

 081/0 سطح مدیرت شهری منطقه پاسخگو نیازهای اکوتوریسمی منطقه است.

 075/0 نظارت کافی در زمینه ساخت و سازها و بلند مرتبه سازی 

 069/0 هماهنگی الزم بین ارگانها و سازمانها در توسعه 
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رقیب ازنظر آن معیار تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. لذا 

گیری باید به همان اندازه  نقش آن شاخص در تصمیم

 . بنابراین: دکاهش یاب

𝑊𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗−1

;  ∀𝑗         𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝐽;          ∀𝑗 

آمده  دست های بهشود؛ وزن حظه میالهمانگونه که م

پس از  .آمده است دست بهها  برای هر یک از شاخص

ها، ماتریس نرمال شده در وزن  دهی به شاخص وزن

در  توسعه اکوتوریسم های مؤثر آمده شاخص دست به

موردمطالعه ضرب شده و ماتریس منطقه  آوری افزایش تاب

نقطه ( 3)در جدول (. 3جدول )آید  نرمال وزنی به دست می

آل مثبت و منفی تعیین شده، مقادیر حداکثر و حداقل  ایده

قابل ذکر است که چون . اند هر ستون مشخص شده

مقیاس  اند، لذا نیازی به بی های امتیازدهی مشابه بوده مقیاس

 .کردن مقادیر نبوده است

 . بهترین و بدترین مقدار برای معیارهای مختلف3جدول 

 مدیریتی فرهنگی -اجتماعی  اقتصادی زیست محیطی کالبدی و ساختاری زیرساختی حدود

+ 36/0 145/0 124/0 258/0 255/0 273/0 

- 069/0 051/0 09/0 069/0 078/0 069/0 

 1400منبع: نگارندگان، 

ام از iبیانگر فاصله نسبی گزینه ( S) مقدار سودمندی

بیانگر حداکثر ناراحتی ( R) آل و مقدار تأسف نقطه ایده

باشد، که نحوه محاسبه  آل می ام از دوری از نقطه ایدهiگزینه 

 .این مقادیر در زیر آورده شده است

𝑆𝑖 = ∑ 𝑊𝑖

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖

−

𝑛

𝑖=1

     𝑅𝑖 =
𝑚𝑎𝑥

𝑖
[𝑊𝑖 .

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖

− 

] 

ها بر اساس مقادیر مربوط به  بندی گزینه اولویت

 ( نشان داده شده است. 4شاخص ویکور در جدول )شماره 

 تاب آوریهای موثر در  شاخصبندی  و رتبه Q محاسبه مقدار .4جدول 

 مدیریتی فرهنگی-اجتماعی  اقتصادی زیست محیطی کالبدی و ساختاری زیرساختی حدود

 Q 689/0 481/0 677/0 352/0 782/0 611/0مقدار 

 4 1 6 3 5 2 بندیرتبه

 1400منبع: نگارندگان، 

شاخص ویکور که همان امتیاز نهایی  آخر ر مرحلهد

منزله  شده، کمتر بودن مقدار آن به هر گزینه است محاسبه

ی گزینه است که با استفاده از رابطه زیر االمطلوبیت ب

 .آمده است دست به

𝑄𝑗 = 1.
𝑆𝑗 − 𝑆−

𝑆∗ − 𝑆−
+ (1 − 𝑣)

𝑅𝐽 − 𝑅−

𝑅∗ − 𝑅−
 

از لحاظ  22( موقعیت منطقه 2در شکل شماره )

 حقیق و وزن نهایی آنها نشان داده شده است.وری ابعاد ت بهره

 گیری یجهنت. بحث و 4

تحت تأثیر ابعاد زیادى قرار تهران  22 منطقهآورى در  تاب

-فرهنگیبندى ابعاد، بعدى  نظر خبرگان در سطح دارد که از

اول و  سطوحعنوان  به اجتماعی و بعد از آن زیست محیطی

تأثیرگذارترین بعد قرارگرفته است بدین مفهوم که شرایط 

منطقه با تاکید بر آورى  تاب بر 22فرهنگی منطقه -اجتماعی

یعنى تقویت و اولویت قرار . باشند یتأثیرگذار ماکوتوریسم 

هاى مدیریتى کالن و محلى  گرفتن این بعد در برنامه

. با توجه یش دهدرا افزاتهران  22منطقه آورى  تواند تاب یم

بهتاش همانند تحقیق  فرهنگی-اجتماعیاین نتیجه که بعد به 

( 1394) مبارکی امید و همکارانو  (1392)همکاران  و

توان  یم ،باشد یآورى شهرى م بعد در بحث تاب نیتر مهم

های فرهنگی مثل  بینى کرد که افزایش میزان فعالیت پیش
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آورى آن منطقه نیز افزایش  منطقه تاب ایندر تبلیغات و... 

هایى مانند همکارى و  بعد اجتماعى مؤلفهداد. خواهد 

هاى  مشارکت مردم، آگاهى شهروندان، مشارکت در برنامه

تواند در  می ارتباط با نهادهای ذیربطو  و تبلیغاتی آموزشى

 های مدیریت شهری منطقه قرار گیرد. برنامه

 
 1400منبع: نگارندگان، ، آوری تهران با میزان تاب 22نواحی منطقه  .2 شکل

تهران مناطق گردشگری  22با توجه به اینکه در منطقه 

رسد فراهم نمودن  باشد، به نظر می بسیاری موجود می

امکاناتی که بخش خصوصی بخصوص ساکنین محلی 

باشد.  استفاده اقتصادی کنند، باال میبتوانند از این پتانسیل 

بنابر این فراهم نمودن امکاناتی که بتواند باعث رشد 

اقتصادی در منطقه که خود باعث توسعه اکوتوریسم شود نه 

باشد این نتایج با تحقیقات  می بوجود آوردن مانع، الزامی

( و 1396یگانه ) (، حسینی1396همکاران ) و منش شکوهی

( که تاکید بر مسائل اقتصادی 1396زاده ) نیا و عباس سیاح

 تواند همسو باشد. داشتند می

موقعیت جغرافیایی و با توجه به  تهران 22منطقه 

باشد که  یخاص خود داراى شرایط حساسى متفرجی 

 .باشد یآورى م نیازمند بررسى بیشتر در حوزه تاب

 فرهنگیکه اگر به حوزه  رساند یاین مفهوم را م ،بندى سطح

شهروندان در برخوردارى از خدمات  اجتماعیو مسائل 

هاى مانند همکارى و  توجه نشود، تمایل مردم در مؤلفه

هاى  هاى آموزشى و مشارکت در طرح مشارکت در برنامه

زیست  توسعه شهرى، حفاظت از زیرساختها، حفاظت محیط

چون مردم یابد.  منفی افزایش میهاى  شود و مؤلفه می کاسته

هاى بهبود کیفیت محیط  و میل مشارکت در برنامه توانایى

شهرى را ندارند و همچنین اگر مدیران وظایف خود را 

خوبى انجام ندهند براى بهبود شرایط زندگى شهروندان و  به

بهبود هویت کالبدى و اجتماعى شهر تالش نکنند سبب 

محیطى و  آورى مانند زیرساختى زیست شود ابعاد تاب یم

هاى بسیار نزولى داشته باشد و این خود  اجتماعى شاخص

آسانى خم  یا فاجعه به ها آسیبشود تا شهر برابر  یسبب م

هاى  سازى و بازیابى خود را در حوزه شود و قدرت به

اجتماعى و کالبدى نداشته باشد. بنابراین مدیران باید 

آورى را موردتوجه قرار دهند تا از  بندى ابعاد تاب سطح

هاى احتمالى  و همینطور از اثرات آسیب هاى موجود آسیب

شود، وقتى اقتصاد  یکاسته شود. در این ارتباط پیشنهاد م

یک شهر پویا باشد و شهروندان توانایى پرداخت عوارض و 

رسانى بهترى صورت  مالیات را داشته باشند، خدمات

کنند  یگیرد و خود نیز در بهبود فضاى سکونت تالش م یم

هاى آموزشى و  کت در برنامهو توان مالى سبب شر

شود. در مطالعات آتى هر بعد  یهاى بهسازى محیط م برنامه
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هاى  صورت جدا و مفصل مورد بررسى قرار گیرد و زمینه به

مورد بررسى  ششگانهآورى در ابعاد  مؤثر برافزایش تاب

همچنین از مهمترین پیشنهادهایى که مدیریت . قرارگیرد

باید در دستورکار خود قرار دهد  تهران 22منطقه شهرى در 

 :باشد یقرار زیر م به

کار، رشد اقتصادى و  و هاى کسب افزایش فرصت

 در سطح منطقه اشتغال

تضمین دسترسى به خدمات اساسى براى همه و تأمین 

 در مناطق گردشگریخدمات حمایتى 

 22منطقه ایجاد سامانه اطالعاتى از مسائل و مشکالت 

 مسائل مطرح شدهو نظارت دقیق بر 

منطقه نقل عمومى  و افزایش کارایى سیستم حمل

 بخصوص به نواحی گردشگری

، ارزیابى ایمنى همه مکانهاى عمومى مانند مدارس

 .ارتقاء آنها در صورت لزوم همچنین و... تأسیسات درمانى

هاى آموزشى و آگاهى بخشى  تدوین و اجراى برنامه

 بررسی نتایج آنسازی و  به صورت فرهنگ شهروندان به

 منطقه مشخص کردن نقش و مسئولیت مدیران شهرى

در سطح  محیطی زیستهاى مدون مدیریت  براساس برنامه

 منطقه

توان از این لحاظ  در نهایت با توجه به شیوع کرونا می

کرونا،   از پاندمی شنیز مساله تحقیق را بررسی کرد. پی

 نیبحران در تهران بر ا تیریانتقاد به بحث مد نیتر یاصل

دارند و  یجنبه کالبد شتریمحور استوار بود که اقدامات، ب

 کرد،یرو نای خالف بر امااند.  ها مغفول مانده جنبه ریسا

بر  هیدر دوران کرونا تنها به واسطه تک یشهر تیریمد

 تهران چند هرتوانست مقاومت کند.  یت یآ یها رساختیز

دوام آوردن  نیاما ا اوردبی تاب کرونا برابر در توانست

ندارد و به  یریتکرارپذ تیقابل یبعد یها در بحران یمورد

ریزی فعال و هماهنگ  علت نبود نگاه همه جانبه و برنامه

 بهآور قرار دهد.  تاب یتواند تهران را در زمره شهرها ینم

 ییها بخش انیحالت م نیتر نانهیب خوشرسد که در  می نظر

 ری( و مداخالت غکالیزیف هی)در ال یکه مداخالت کالبد

تهران بر عهده دارند  ی( را در شهردارتالیجی)د یکالبد

وجود ندارد و در هر بحران با توجه به  یو همکار یهماهنگ

 کامالً یگریشود و د دو وارد عمل می نیاز ا یکی موضوع

 یشهر تیریحالت، مد نیتر نانهیبدبماند. در  یدر محاق م

 نداده انجام کرونا برابر در آور کردن تهران تاب یبرا  اقدامی

 تالیجیبزرگ د یکسب و کارها دستاوردهای به تنها عمالً و

آوری در  البته مهمترین مساله در تابکرده است.  هیتک

یعنی در دوران کرونا  هنگام کرونا برعکس این مساله است. 

های  ساز به محیط های انسان ها، آسیب و با وجود محدودیت

شود با از بین  بینی می طبیعی کمتر شده است بنابراین پیش

رفتن این شیوع و سرازیر شدن دوباره گردشگران و 

آوری را  ها به حداکثر رسیده و میزان تاب مسافران، آسیب

تا حد زیادی به چالش بکشند. بر همین اساس تبلیغات و 

کارهای فرهنگی و آموزشی بخصوص در حال حاضر که 

تواند بسیار مثمر ثمر  های خود هستند، می در خانهاکثر مردم 

 برای آینده باشد.

 تقدیر و سپاسگزاری

رساله پژوهش حاضر برگرفته از بنا به اظهار نویسنده مسئول، 

، زیستمدیریت محیطگروه ، حسن عسگری دئفه دکتری

علوم و تحقیقات  واحد، زیستطبیعی و محیطمنابعدانشکده 

 باشد.، و فاقد حامی مالی میاست دانشگاه آزاد اسالمی

 منابعفهرست 

تدوین استراتژی توسعه اکوتوریسم در منطقه الموت به "، 1394جوزی، سید علی؛ رضایی، شیما،.،   ارجمندی، رضا؛ صاوب، کیوان

 .31-15، صص 2، شماره 2دوره  پایداری، توسعه و محیط زیست.، "SWOTروش 
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های ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه". 1392ی، علی،.عسگر محمد علی.، پیربابایی، محمد تقی.، بهتاش فرزاد، محمد رضا.، کی نژاد،

 .33 -42، ص 3، شماره معماری و شهرسازی -هنرهای زیبا، "آوری کالن شهر تبریزتاب

 بین کنفرانس هشتمین، "آوری در کلیت مفهوم تاب آوری اجتماعی نقش و جایگاه تاب"(، 1395فرزاد، محمدرضا،. )بهتاش

 بحران جامع مدیریت المللی

آوری های تاب. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه1392نژاد. محمد علی، پیربابایی، محمد تقی. عسگری، علی،  فرزاد. محمدرضا، کیبهتاش

 .33 -42، ص 3. شماره معماری و شهرسازی -هنرهای زیبا، «کالن شهر تبریز

 ،"اصفهان جلفا محله: موردی بررسی اجتماعی آوری تاب و شهری طراحی". 1395 ،.زهرا شیرانی، ،.مصطفی بهزادفر، ،.پروین پرتوی،

 116-99، صص 17، شماره معماری و شهرسازی

پایداری اکولوژیک برای بسط راهبردهای ". 1392ی، احمدرضا؛ صالحی، اسماعیل؛ هراتی، پگاه،اوری  پریور، پرستو؛ فریادی، شهرزاد؛

 .132-123، صص.1سال سی و نهم، شماره  شناسی،.محیط، "آوری محیط زیست شهری افزایش تاب

 ."نکالنشهر تهرا 4طبیعی کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: منطقه -آوری ساختاریارزیابی تاب". 1397. ،جاللیان، سید اسحاق

 .122-109 صص ،(4)1. شهر پایدار

 ،"محیطی اکوتوریسم و ارائه الگوی اکوتوریسم پایدار بررسی اثرات زیست". 1394 ،صائبامدادی، حیدر، لطفی،  پگاه،یگانه، حسینی

 .599-588، تهران ،سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در های مدیریت  چالش". 1392خاکپور، براتعلی، رمضانی، مرتضی، جوانشیر، محمد،. 

 .گردی و جغرافیا اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت، "ایران

آوری شهری در برابر زلزله مطالعه موردی: منطقه  فضایی تاب لیتحل" .1400رجائی، سید عباس، منصوریان، حسین، سلطانی، مرضیه. 

 .13-1صص  (.1) 4 .شهر پایدار ."یک شهر تهران

تهران: انتشارات دانشگاه عالمه  مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار )باتکیه بر محیط زیست(،. 1389السادات،. زاهدی، شمس

 .232-1طباطبایی، چاپ اول، صص. 

. "حفظ و توسعه(بندی، مدیریت های اکوتوریسم روستایی در مازندران )پهنه قابلیت" .1390 هیار،و سجادیان، م اهیدسجادیان، ن

 .78-59 صص (،27)9. مدیریت شهری

پانزدهمین همایش ملی  )شهر کرج(، یآوری در محیط زیست شهر مفاهیم تاب. 1396. نیا، رومینا و عباس زاده، سارا، سیاح

 .697-690. تهران ،ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

علوم و فنون  ،"تدوین الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم". 1396سکینه.  ،جعفری ،محمدرضا، یزدانی ،محمد، منششکوهی

 .141-113 (، صص40)13 ،نظامی

مطالعات مدیریت ، "محیطی گردشگرانشکاف نگرش، دانش و رفتار زیست". 1392فاضلی، محمد؛ جعفرصالحی، سعید،. 

 .168-142، صص. 22ی، شماره گردشگر

 .بعثتانتشارات تهران:  .های روانشناختیآزمون .1389 .فتحی آشتیانی علی

 سمت، چاپ اول. انتشارات :تهران ،مدیریت گردشگری. 1385کاظمی، مهدی،. 

جغرافیا و . "تاب آوری شهر کرمان یها مؤلفهارزیابی و تحلیل ابعاد و " .1396،. زهرا ،، افضلی گروه.منیژه ،پور ، الله.امید ،مبارکی

 . 104-89(، صص 47)15، توسعه
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Abstract 

This article aims to understand the factors affecting the increase of urban resilience in District 22 of 

Tehran and to investigate the structural relationship between these factors. In this study, the area of 

District 22 of Tehran Municipality has been selected as a case study that in addition to examining the 

environmental, social and economic conditions of the region, the factors affecting the environmental 

sustainability of its urban environment are also studied. First, the factors and dimensions of increasing 

the resilience of the urban environment in the region were identified. Then a questionnaire was 

prepared and this questionnaire was distributed among the group of experts. SPSS software and 

appropriate statistical tests (mean and t-test) were used to analyze the data. According to the results of 

t-test compared to the response of the expert group, no significant amount was found in any of the six 

dimensions. Also, based on the results of Vikor index ranking for effective dimensions in resilience in 

region 22, socio-cultural index was ranked first with a value of Q equal to 0.782. After that, 

infrastructure, environmental, managerial, physical-structural and economic indicators were ranked 

next, respectively. It is predicted that with the disappearance of the outbreak of the Corona virus and 

the influx of tourists and travelers again, the damage will be maximized and the degree of resilience 

will be greatly challenged. Accordingly, propaganda and cultural and educational activities, especially 

now that most people are in their homes, can be very fruitful for the future of the region. 
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