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 ولنجک(  -موردی: حوضه آبخیز درکهاندازهای کوهستانی )مطالعهگردشگری پایدار طبیعی در چشم
 

 *2، حسن اسماعیل زاده3زادهلیاسماعیعقوب 

 Esmaeilzadeh2000@gmail.comدانشگاه گیالن، رشت، 

 Esmaeilzadeh58@yahoo.co.ukی تهران، بهشت دیشهدانشگاه 

 
 

 چکیده

اکولوژیکی،  -اجتماعی، فیزیکی -تحقیق حاضر سعی دارد تا با ارزیابی سطح پایداری گردشگری در ابعاد مختلف جمعیتی

ی در این زمینه اشاره کند تا راهبردهای مناسب برای آن تدوین شود. روش پژوهش شناسبیآسنهادی، به  -اقتصادی

های ها با روشای و میدانی گردآوری شد. دادههای موردنیاز به دو روش کتابخانهای است. دادهتوسعه -تحلیلی -توصیفی

ولنجک  -مراتبی( و توصیفی تحلیل شد. جامعه آماری شامل حوضه آبخیز درکهای سلسلهآماری استنباطی )تحلیل خوشه

تهران است که در شمال تهران و  شهرِکالن . این منطقه یکی از مناطق پربازدید از نظر گردشگری در سطح منطقةاست

ی گسترده تفرجی و اقتصادی، هاسوءاستفادهی جنوبی اکوسیستم البرز واقع شده است و اکوسیستم آن به دلیل هادامنه

گیری مبتنی بر روش سیستماتیک بوده و واحدهای تحلیل دربرگیرندة اساسی واقع شده است. روش نمونه دیمورد تهد

ی سلسله مراتبی، متغیرهایی اخوشهی هالیتحل بر اساسنشان داد:  هاافتهی درکه و ولنجک است. یهاحدودهمگردشگران 

، کاالهای هااقامتگاهی عمومی، هاسیسرو، هانگیپارکعمومی،  ونقلحملچون مشارکت، امنیت، ایمنی، خدمات رفاهی، 

ی نظری قرار دارند. نتایج مطالعه بیانگر آن هاشاخصول و کدهای اخالقی در ضریب اهمیت ا یرساناطالعمحلی، مراکز 

نهادی از کمترین میزان پایداری در گردشگری منطقه برخوردار است؛ لذا با هدف رفع  -ی اقتصادیهاشاخصاست: 

طریق توسعه توان الزامات رویکرد گردشگری پایدار در منطقه موردمطالعه به کار گرفته شود تا از این ی الزم، میهایداریناپا

، راهبرد موردنظر برای محدودة موردمطالعه، راهبرد نوع دوم SWOTمدل  بر اساسگردشگری در منطقه، پایدار گردد. 

ها بیشتر است و هدف این قوت از تهدیدها و فرصتضعف و نقاطدر وضع موجود، نقاط چراکه)غلبه کردن( سازگاری دارد، 

از: توسعه  اندعبارتراهبردها  نیترمهمها است. بر این اساس، قوت و فرصتقویت نقاطبا ت ادشدهاستراتژی، غلبه بر عوامل ی

های سازی گسترده، توسعه زیرساختمشارکت، تحدید تغییرات کاربری اراضی، نهادسازی محلی، آموزش و فرهنگ

 .هانیاهای امنیت و ایمنی، ایجاد اشتغال و درآمد و نظیر رسانی، ارتقای شاخصاطالع

 تهران.ولنجک،  -گردشگری طبیعی، حوضه آبخیز درکهار، گردشگری پایدی کلیدی: هاواژه

  

                                                 
 531کد مقاله ثبت شده در همایش:  ی.امنطقهی شهری و زیربرنامهدانشجوی کارشناس ارشد  -3

 ی.بهشت دیشهغرافیا، دانشگاه استادیار ج: مسئولنویسنده  3*
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 مقدمه -3

و گردشگران  نانیشهرنشی گذران اوقات فراغت چگونگ، شهرهاکالنی و رشد و گسترش شهرها و ظهور صنعتبه دنبال انقالب 

ی از کی عنوانبهی گذران اوقات فراغت چگونگ زینان . در حال حاضر در شهر تهردیگرد لیتبدی اساسی هاچالشی از کبه ی

ی مناسب گذران اوقات فراغت به فضاها، نیزمارزش  شیافزابا  نیهمچنی مشهود است. خوبی شهروندان به اساسی ازهاین

و  اترانیشمی هاکوهاست.  دهیگردی را موجب شهری وسازهاساختی داده و توسعه کاربر رییتغی افراد، برخیی سودجودنبال 

ی محسوب عیطبی گردشگری توسعه گذران اوقات فراغت و برای مساعد عیطبی بسترهای یکی از مرکزی البرز جنوبی هادامنه

. گردشگری طبیعی نوعی از گردشگری با انگیزه و هدف گرایش به طبیعت است. در این شیوه، گردشگران عالوه بر گرددیم

. ضمن برندیمو از آن لذت  ابندییمی جهان خلقت آگاهی هاظرافتعظمت و  ی طبیعت،هایشگفتی فراغتی، از هااستفاده

: 3141)کاظمی،  دانندیمالزم  بر خودی طبیعت و احترام به فرهنگ جوامع و ملل دیگر را هاجلوهاینکه گردشگران، حفظ 

 ریتأثی؛ حداقل طیمحستیز راتیثتأاز: حداقل  اندعبارترکن اساسی دارد که  8(. هتزر معتقد است که گردشگری طبیعی، 34

ی مناطق میزبان؛ حداکثر منافع اقتصادی جهت افراد منطقه میزبان؛ و حداکثر رضایت تفریحی به هافرهنگو حداکثر توجه به 

و رشد  هیرویبی گذشته، منطقه موردمطالعه با توسعه گردشگری هادههی ط متأسفانه(. 51: 3145گردشگران )فنل؛ 

 ی از آن، تخریب شده است.اگستردهی هابخشکوسیستم منطقه با تهدید مواجه شده و ، اوسازهاساخت

ی مطالعه شده، تالش گردیده لیتفص صورتبه ولنجک -درکه زیآبخمحور در حوضه  -عتیطبی گردشگر کهحاضر  قیتحقدر 

و توسعه  عتیطب بیتخرع از ی منطقه، مانهاستمیاکوسی در فراغتی مناسب هایکاربریی و حفاظت از شناسااست تا با 

 نیا تنهانهی، عیطبپهنه  نیادر  داریپای گردشگری برای زیربرنامه رسدیم. به نظر دیگرددر منطقه  رمجازیغی وسازهاساخت

تهران درخواهد آورد، بلکه موجب رشد اقتصادی و اشتغال در منطقه شده و اثرات  شهرکالنی عیطبشش  صورتبهمنطقه را 

 نینوی الگوهای، توسعه محلی، حفاظت از فرهنگ کیاکولوژی هاارزشی، حفظ شهرهمچون کاهش فقر  زینی گریدمطلوب 

پاسخ  هاآنی که در پژوهش حاضر به سؤاالت نیترمهماساس،  نیابه دنبال خواهد داشت. بر  هانیا رینظای و رفتاری و اخالق

ی در داریپای هاشاخصمنطقه مطالعاتی چه میزان است؟ کدام از: سطح پایداری گردشگری در  اندعبارتداده خواهد شد، 

توسعه گردشگری منطقه موردمطالعه از اهمیت باالتری برخوردار هستند؟ و استراتژی مناسب توسعه گردشگری در منطقه 

 مطالعاتی کدام استراتژی است؟

 

 مبانی نظری تحقیق -2

از: رویکرد انبوه گرایی که بر  اندعبارت هاآن نیترمهماست که  تاکنون رویکردهای مختلفی در توسعه گردشگری مطرح شده

دارد. رویکرد  دیتأکگردشگری در مقاصد گردشگری )بدون مالحظات پایداری(  ساتیتأسو  هارساختیزتوسعه گسترده 

ابزاری  عنوانبهن از آ هادولتو  شودیمگرفته  در نظریک صنعت اقتصادی  عنوانبهآن، گردشگری  بر اساسمحور که  -صنعت

مورد که از این طریق ممکن است منابع طبیعی نیز  کنندیمدر جهت درآمدزایی بیشتر و رشد و توسعه مناطق، استفاده 

ی سوء قرار گیرند. رویکرد جغرافیایی/فضایی که از سوی جغرافیدانان و طرفداران حفاظت از منابع طبیعی مطرح شده برداربهره

. رویکرد گردشگری افتدیمی اکولوژیکی اتفاق هاارزشی فضایی، توسعه گردشگری همزمان با حفظ زیرهبرناماست و با نگاه 

باالخره،  و ردیگیمی اجتماع میزبان صورت هاخواستهمحور که طبق آن، توسعه گردشگری با مشارکت و احترام به -اجتماع

 گرددیممی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی محقق ی پایدار که از طریق آن، توسعه گردشگری در تماگردشگررویکرد 

(Hall, 2000: 11گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه منابع گردشگری در ی .)و همزمان  کندیم دیتأکسالم  راهک

. توسعه و اندابستهو گریکدی آینده باقی بماند. گردشگری و محیط به یهانسلکه منابع برای استفاده  کندیمتمهیداتی فراهم 

سازگار بوده، عاملی مهم در به دست آوردن توسعه پایدار گردشگری است  ستیزطیمحبا  کهیطوربهمدیریت گردشگری 

 (.11: 3144)تقوایی و همکاران، 
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 نیبه راولنجک موردمطالعه قرار گرفته است.  -ی از رویکرد گردشگری پایدار، حوضه آبخیز درکهریگبهرهدر پژوهش حاضر، با 

و از این طریق، مدل  شدهاستفادهی المللنیبی گردشگری پایدار از اسناد معتبر جهانی و هاشاخصاساس، جهت تدقیق 

 اندعبارت، اندگرفتهی گردشگری پایدار موردمطالعه قرار هاشاخصمفهومی تحقیق طراحی شده است. اسنادی که جهت تعیین 

دشگری اتحادیه اروپا؛ گزارش بانک جهانی؛ گزارش سازمان جهانی گردشگری؛ گزارش گردشگری؛ گزارش گراز: دانشنامه بوم

ی مشترک، هاشاخصگردشگری منطقه آسه آن؛ و گزارش گردشگری منطقه آسیای جنوبی. پس از مطالعه اسناد یادشده، 

 ی تحقیق حاضر موردبررسی قرار گرفته شد.هاشاخص عنوانبه

 ی گردشگری پایدارجهانک مطالعات ی مشترهاشاخص( ابعاد و 3جدول 

 هاشاخص هامؤلفه

گزارش 

اتحادیه 

 اروپا

گزارش 

منطقه 

 آ.سه.

 آن

ی رهایمتغ

 دانشنامه

 گردشگریبوم

گزارش 

ی ایآس

 یجنوب

گزارش 

بانک 

 جهانی

ی رهایمتغ

سازمان 

 جهانی

 گردشگری

ی هاشاخص

 مشترک

 -فیزیکی

 اکولوژیکی

 * * * * * * * هااکوسیستم

 * * * * * * * یستیزتنوع 

  *    * * یصوتی آلودگ

 * * * * * * * ی آبآلودگ

  * *   * * ی هواآلودگ

 * * * * * * * یطیمحی آلودگ

و خدمات  هارساختیز

 یمحل
* * * 

* 
* * * 

 * * * * * * * یمنیا

  *    * * یانرژ

ی کاربر راتییتغ

 یاراض
* * * 

* 
* * * 

 * * * * * * * ونقلحمل

  *  *   * یساحلی اراض

 -جمعیتی

 اجتماعی

 * * * * * * * تیجمع

    *    مسکن

 * * * * * * * مشارکت

  *      یمحل مکالمهزبان 

 * * * * * * * تیامن

 * * * * * * * رضایت

  * * *   * بهداشت و سالمت

  *  *    آموزش

 * * * * * * * عدالت

 -اقتصادی
 * * * * *  * یکاریباشتغال و 

   *  *   هایگذارهیسرما زانیم
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 * * * * * * * هامتیق نهادی

  *   * * * یگردشگری درآمدها

 * * * * * * * یاقتصادی هاتیفعال

  *   * * * یگردشگری هانهیهز

      *  هااتیمال

   *     یداخلناخالص  دیتول

 * * * * * * * یمحلی نهادها

 * * * * * * * اصول اخالقی

  *  * * * * قوانین و مقررات

ی هارساختیز

 یارتباطی و اطالعات
* * * * * * * 

  *      تیمالک

    * * *  یگردشگری هاطرح

ی هایهمکار زانیم

 ینهاد
*   

 
 *  

 

در منطقه موردمطالعه  داریپای گردشگری مفهومدل ی مطراح، به داریپای گردشگری هاشاخصو  هامؤلفهیی نهاپس از انتخاب 

 -اکولوژیکی، جمعیتی -یکیزیفی اصل مؤلفهمدل از سه  نیانشان داده شده است،  زین ریز شکلدر  کهگونه . هماندیگرداقدام 

ز ا هاشاخصاز  کگانه از چند شاخص و هر یی سههامؤلفهاز  کشده است. هر ی لیتشکنهادی  -اجتماعی و اقتصادی

ها به شاخص کهی شده است سع، داریپای گردشگری رهایمتغی و مطالعاتاند. در انتخاب منابع شده لیتشکی مختلفی رهایمتغ

 .کنندی ندگینمای خوبگانه را به ی سههامؤلفهبتوانند  کهی انتخاب شوند نوع
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 قیتحقروش  -1

برای ارزیابی سطح پایداری  قیتحقشده است. روش  نیتدو داریپای گردشگرویکرد ی پژوهش در چارچوب رشناسروش

های ای است. بدین معنی که ابتدا به توصیف ویژگیتوسعه -تحلیلی -اجتماعی، اقتصادی و نهادی، مبتنی بر روش توصیفی

 قرارگرفتهابعاد سه گانه مورد ارزیابی  اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی منطقه پرداخته شده است. در ادامه پایداری گردشگری در

برای انجام تحقیق و  ازیموردنهای ای، رویکرد مناسب گردشگری پایدار ارائه شده است. دادهبر اساس روش توسعه» تاًینهاو 

 ای و میدانی بوده است.آزمون فرضیات به دو صورت کتابخانه

 یعیطب داریپا یگردشگر یمفهوم( مدل 3 شکل

 

 یگردشگر

 داریپا

 محور -عتیطب
 اجتماعات

 محور -عتیطب

 

 اقتصاد

 محور -اجتماع

 

 کیاکولوژاقتصاد  

و  یطیمح تیفیک

 یطیمحستیزتعادل 

توسعه 

 اجتماعات

 یمحل
 

و  یاقتصاد یبقا

 یمردم ینهادساز
 

 یهامؤلفه

 نهادی -یاقتصاد

 کنترل

 هامتیق
 

 ینهادساز

 یمحل

 

 نیتأم

هرساختیز

 یا

 یاطالعات

 

رعایت 

 اصول

 یاخالق

 نیتأم

خدمات 

 ایمحله

حفظ 

محیط 

 زیست
 

 کنترل

 هایآلودگ

 
بهبود 

سطح 

 یمنیا

 

توسعه 

 یهارساختیز

 گردشگری

 یهامؤلفه

 یکیاکولوژ -یکیزیف

ارتقاء 

سطح 

تمندیرضا

 ی

افزایش 

میزان 

 مشارکت

ارتقاء 

 زانیم

 تیامن

 

 یهامؤلفه

 -یتیجمع

 یعاجتما

پراکنش 

مناسب 

 جمعیتی
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ی نسبی هادادهی مختلف حاصله به هاتیکمشده، سپس  جهتهم اهشاخصبرای محاسبه شاخص پایداری در هر یک از ابعاد، 

بی مقیاس تبدیل گردید. برای انجام این کار، میزان حداقل و حداکثر هر شاخص تعیین شد و دامنه تغییرات به دست آمد. 

ی نسبی بی هادادهسپس مقدار حداقل از مقدار عددی هر شاخص کم و نتیجه حاصله بر دامنه نوسانات تقسیم گردید تا 

متغیرها در هر یک از ابعاد سه گانه،  تکتکبرای  شدهحاصلی نسبی هادادهاز  تیدرنهامقیاس بین صفر تا یک به دست آید. 

شاخص پایداری گردشگری در هر یک از ابعاد منظور گردید. برای تبدیل محاسبات  عنوانبهی شد و عدد حاصله ریگنیانگیم

 پرسکات آلن که در جدول زیر ارائه شده است، استفاده گردید. گانه 5ز طبقات کمی به مقادیر کیفی نیز ا

 

 ی سطوح پایداریبندطبقهپرسکات آلن جهت  گانهپنج( طبقات 2جدول 

 رتبه ارزش معادل وضعیت

 3 300 -43 300 -43 پایدار

 3 40 -13 40 -13 بالقوه پایدار )خوب(

 1 10 -83 10 -83 متوسط

 8 80 -33 80 -33 ربالقوه ناپایدا

 5 30 30 ناپایدار

 آلن( پرسکات از اقتباس به) 21: 3131افتخاری و همکاران،  :منبع

 

 افزارنرم( در Hierarchical Cluster Analysisی )مراتبسلسلهی اخوشه لیتحلاز آزمون کالستر یا  هاشاخص لیتحلدر 

Spss افزار ده است. از نرمی استفاده شنظری هاشاخص تیاهم بیضر نییتعی براGIS  ی موضوعی هانقشهی تولید برانیز

 ی استفاده شده است.وسازیسنارجهت  SWOTی شده است. در تدوین راهبردها نیز از ماتریس ریگبهرهمختلف 

وسعت( است  هکتار 1380.3ی با سکونتگاهی و عیطبی هامحدودهاز  متشکل) ولنجک -درکه زیآبخجامعه آماری شامل حوضه 

ی به بردارنمونهانجام شده است. نحوه  کوکرانی در قالب فرمول بردارنمونه. باشندیمنیز شامل گردشگران  لیتحلی واحدها و

ی از تعداد گردشگران در ریآمارگی مربوطه، ابتدا به هاسازمانتعداد گردشگران در  شدهثبت: به دلیل نبود آمار است ریزقرار 

شنبه( پرداخته شده است. سپس جمعه و سه بیترتی هفته )به روزها نیترخلوتو  نیترشلوغدر  ولنجکو  درکهی هامحدوده

اند. ی مشخص شدهمطالعاتی هامحدودهگردشگران در  تیجمع، تعداد متوسط ادشدهی یروزهادر  تیجمع نیانگیمبا گرفتن 

اند. الزم به ی انتخاب شدهپرسشگری برا ازینمورد تیجمع(، نانیاطم بیضر 0.35)با اعمال  کوکران فرمول قیطردر ادامه از 

ی از تعداد گردشگران، ریآمارگدر موقع  که بیترت نیبدبوده است.  کیستماتیس صورتبهی ریگنمونهروش  کهاست  ذکر

ی و سنی هاگروهاز  کی با مالحظه تناسب هر یپرسشگرگرفته شده است، سپس  در نظر زینی جنسی و سنی مختلف هاگروه

 نیترخلوتو  نیترشلوغگردشگران در  تیجمع، شدهانجامی هایبررسطبق  کهاست  ذکرنجام شده است. الزم به ی اجنس

بر نفر بوده و  8803آن معادل  نیانگیم کهبود  نفر 3313نفر و  4544با برابر  بیترتبه  ولنجکی هفته در محدوده روزها

تعداد گردشگران  .دیگردی پرسشگرمحدوده  نیادشگر در سطح گر 304، از کوکرانفرمول  قیطری از بردارنمونه اساس

 نیانگیم کهنفر بوده است  3843نفر و  3114برابر با  بیترتبه  زین درکهی هفته در محدوده روزها نیترخلوتو  نیترشلوغ

ی برا ازیموردن تیجمع ی شده و تعدادبردارنمونه زینمحدوده  نیای برا کوکرانفرمول  قیطربوده است. از  5555معادل  هاآن

ها و ی سازمان جنگلانتخابی هامحدودهنفر بوده است. در انتخاب محدوده موردمطالعه از  808ها برابر با پرسشنامه لیتکم
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و مطالعات  کردهانتخاب  زیآبخی هاحوضه انیمی خود را از مطالعاتی هامحدوده کهگرفته شده است  کمک کشورمراتع 

 .دهندیمانجام  هاآنی برای علمی هاروش کمکبا  یاجانبههمهی لیتفص

  

 ولنجکو  درکهی هامحدودهی و گردشگران در محل نیساکنو حجم نمونه  تیجمع( تعداد 1جدول 

 تیجمعتعداد 

 یآمارجامعه 

 گردشگران

 حجم نمونه تیجمعتعداد 

 808 5555 درکهمحدوده 

 304 8803 ولنجکمحدوده 

 3132ی نگارنده، ندایمی هایپرسشگرمنبع: 

 

 قیتحقی هاافتهی -4

 منطقه موردمطالعه -4-3

 10و  قهیدق 58درجه و  15تا  هیثان 10و  قهیدق 84درجه و  15 در محدودهو  شمال تهرانولنجک در  -درکه زیآبخ حوضه

منطقه از دو  نیا. ی واقع شده استشرقطول  قهیدق 35درجه و  53تا  هیثان 10و  قهیدق 30درجه و  53و  یشمالعرض  هیثان

در شهرستان  کهشده است  لیتشکدر غرب  درکهدر شرق و حوزه  ولنجکی حوضه هاناممستقل از هم به  کامالًحوضه 

 کهی آن است جنوبی هابخشمحدوده،  نیای سکونتگاهی هابخشاز توابع استان تهران واقع شده است. تنها  راناتیشم

ی آمارها. طبق اندافتهها توسعه یبخش نیای تهران در هایشهردار ماتیتقس کطقه یاز توابع من ولنجکو  درکهی هامحدوده

نفر و  1381برابر با  بیترتبه  3145در سال  ولنجکو  درکهی هامحدودهشده است(،  هیته رانیاآمار  مرکزاز  که) کشوری رسم

 (.3145، رانیاآمار  مرکزاند )داشته تیجمعنفر  31338

و  متریلیم 530تا  850از  میاقلنوع  نیابارش ساالنه در  نیانگیمی سرد است. اترانهیمد میاقلمطالعه از نوع منطقه مورد میاقل

قرار  خبندانی طیشراماه از سال در  4تا  1مناطق  نیامتوسط  طوربهاست.  وسیسلسدرجه  38تا  33.4از  هاآنی ساالنه دما

 راناتیشمی شهرستان تیجمع مراکزی از عیوسی هابخش، ولنجکو  درکهی سکونت مراکزعالوه بر  کهاست  ذکردارند. الزم به 

 آبادنیام، زربند، جانیالر، سبو بزرگ، پشت سبوکوچک، شهر لواسان، نارون، سوهانک، دارآباد، جماران، سعدآباد، شیتجرمانند 

 (.41: 3143، انیمحمودی قرار دارند )میاقلگروه  نیادر  زین لشکرکو 

 نیای گردشگری زیادی وجود دارد که از علل مهم جذب گردشگران مختلف به منطقه است. هاجاذبهموردمطالعه، در منطقه 

 رینظاها، مساجد و ی، امامزادهباستان اماکنی، خیتارها، غارها، آثار ها، آبشارها، چشمهها، رودخانهشامل قله عمدتاً ها جاذبه

وجود  رهیغو  یارتباطی رهایمسها، ها و رستورانی اعم از هتلمتعددی هااخترسیزدر سطح منطقه،  نیهمچن. است هانیا

 ساختانسانی و خیتاری، عیطبی هاجاذبه نیترمهم، ریز. در جدول کندیم لیتسهها را گردشگران از جاذبه دیبازد کهدارد 

 ذکر شده است. موردمطالعهمحدوده 
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 زیآبخحوضه  تیموقع( 2شکل 

 ولنجک -درکه
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 کارکردهای مختلف بر اساسی گردشگری منطقه هاجاذبهی بندمیتقس( 4جدول 

 هاجاذبه کارکرد

به
اذ

ج
ها

ی
خ

ری
 تا

ی
- 

ی
نگ

ره
ف

 

اماکن 

 -مذهبی

 زیارتی

 محمدیول؛ امامزاده ریعزامامزاده 

ی هاخانه

 قدیمی

ی مسکونی هاخانهو سایر  ی، خانه مسکونی عالمه طباطبائینیخمی امام جاریاستخانه 

 تاریخی

به
اذ

ج
ها

ی
یع

طب
ی 

 

 هاقلهو ها کوه
ی هاپناهگاه؛ کماچال؛ ویاسپ؛ دوشاخ؛ نینششاهچال؛ قزقانچال؛ بند ی توچال؛ پلنگهاقله

 کارا، درازراه و گردالک، کورای هاکوهچال؛ توچال و پلنگ

منابع آب و 

 هارودخانه
 ولنجکو  درکهی رودهاو  آبشار دوقلو؛ چشمه آب

به
اذ

ج
ها

ی 

ن
سا

ان
ت

اخ
س

 

و  هاهتل

 هارستوران

و  زیالیپاس، صفا، ویاسپی راهنیبو واحدهای پذیرایی  هارستورانستاره توچال،  1هتل 

 گلنار

 ی توچالهادامنه ساتیتأستوچال،  نیکابتله ساتیتأسی توچال، اسک ستیپ هاتیسا

مسیرهای 

 گردشگری
 توچال -، مسیر درکهتوچال -ولنجک ریمس، کالغ نیچقله ریمس

 3131ی استان تهران، دستعیصنامنبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 

 

 

 

 

 لیوتحلهیتجز -4-2

 اجتماعی -ی جمعیتیهامؤلفهالف. 

داری متغیر بودند که بیشترین میزان پای 8شاخص و  1اند مشتمل بر هایی که در این بخش موردمطالعه قرار گرفتهشاخص

. در جدول است( 0.808( و کمترین آن مربوط به متغیر رضایت )با ضریب 0.583گردشگری مربوط به متغیر امنیت )با ضریب 

 است. شدههای مختلف متغیرها نشان داده زیر سطح پایداری گردشگری در شاخص

 

 گردشگران اجتماعی از دیدگاه -ی جمعیتیهامؤلفه( میزان پایداری گردشگری مربوط به 5جدول 

 هاشاخصضریب  ضریب متغیرها شاخص متغیر

 0.518 0.511 گردشگران مشارکت زانیم -3 مشارکت
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 0.808 0.808 یمحل نیساکنمیزان رضایت گردشگران از  -3 رضایت

 امنیت

 0.530 میزان احساس امنیت گردشگران -1

میزان دسترسی گردشگران به پلیس  -8 0.583

 کوهستان
0.544 

 .3132ی تحلیلی نگارنده، هایبررسمنبع: 

 

 

 اجتماعی از دیدگاه گردشگران -ی جمعیتیهامؤلفه( بارومتر میزان پایداری گردشگری مربوط به 1شکل 

 
 .3132ی تحلیلی نگارنده، هایبررسمنبع: 

 

 اکولوژیکی -ی فیزیکیهامؤلفهب. 

سطح پایداری هر یک از اکولوژیکی است که  -یزیکیف یهامؤلفهمربوط به  ریمتغ 33شاخص و  8ها، از مجموع کل شاخص

، مؤلفههای این دهد که بیشترین میزان پایداری شاخصها نشان میدر جدول زیر نشان داده شده است. نتایج تحلیل هاآن

 .است( 0.313ی )طیمح( است و کمترین آن در حوزه متغیر منابع 0.531ای )مربوط به متغیر خدمات محله

 

 ی از دیدگاه گردشگرانکیاکولوژ -یکیزیفی هامؤلفهیزان پایداری گردشگری مربوط به ( م6جدول 

 هاشاخصضریب  ضریب متغیرها شاخص متغیر

 منابع محیطی
 0.340 حفاظت از منابع آب زانیم -5

0.313 
 0.314 یطیمحستیزحفاظت از منابع  زانیم -1

 یمنیا

 0.533 جاتی امداد و نهاگاهیپای به دسترس زانیم -4

0.843 
 0.814 ی امداد و نجاتهاگاهیپا تیفیکرضایت از  زانیم -4

 0.843 ی منطقههاراه شبکهی در رانندگی در منیااحساس  زانیم -3

 0.844 ینشانآتشی به خدمات دسترس زانیم -30

ی هارساختیز

 گردشگری

 0.531 اهخانهقهوهو  هاهیاغذ، هارستورانی به دسترس زانیم -33

0.833 
 0.534 های خوابها و مکانها، مسافرخانهی به هتلدسترس زانیم -33

 0.544 هاخانهقهوهو  هاهیاغذ، هارستوران تیفیکمیزان رضایت از  -31

 0.843های ها و مکانها، مسافرخانههتل تیفیکمیزان رضایت از  -38

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

مشاركت  

رضایت  

احساس امنیت  

یس دسترسی  به پل

كوهستان
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 خواب

 0.810 هاراه شبکه تیفیکرضایت از  زانیم -35

 0.130 ها در منطقهراه کیتراف تیوضعرضایت از  زانیم -31

 0.515 یدنیآشامرسانی آب خدمات تیفیکرضایت از  زانیم -34

 ایخدمات محله

 0.501 ونقل عمومیهای حملی به سیستمدسترس زانیم -34

0.531 

 0.835 ونقل عمومیهای حملمیزان رضایت از کیفیت سیستم -33

 0.838 هامیزان دسترسی به پارکینگ -30

 0.834 های بهداشتی منطقهی به سرویسدسترس زانیم -33

 0.531 های بهداشتی منطقهسرویس تیفیکمیزان رضایت از  -33

 0.503 بهداشت محیط تیوضعمیزان رضایت از  -31

 0.141 ی آشغالهاسطلی به دسترس زانیم -38

 0.518 درمانی -رسی به امکانات بهداشتیمیزان دست -35

 0.545 دیخر مراکزمیزان دسترسی به  -31

 .3132ی تحلیلی نگارنده، هایبررسمنبع: 

 

 ی از دیدگاه گردشگرانکیاکولوژ -یکیزیفی هامؤلفه( بارومتر میزان پایداری گردشگری مربوط به 4شکل 

 
 .3132ی تحلیلی نگارنده، هایبررسمنبع: 

 

 نهادی -ی اقتصادیهاؤلفهمج. 

 8نهادی است که  -ی اقتصادیهامؤلفهی دیگری که در ارزیابی میزان پایداری گردشگری موردمطالعه قرار گرفتند، هامؤلفه

ی و اصول رساناطالعی هارساختیز، نهادها، هامتیقیی چون سطح هاشاخصو شامل  ردیگیدر برمرا  ریمتغ 35شاخص و 

آن  نیکمتردرصد( و  51.18ی )اخالقاصول  ریمتغمیزان پایداری در  نیشتریب که دهدیمنشان  هایبررس جینتا. استی اخالق

 است. دهیرسدرصد( به ثبت  33.31در دسترسی به نهادهای محلی )

 

 نهادی از دیدگاه گردشگران -ی اقتصادیهامؤلفه( میزان پایداری گردشگری مربوط به 7جدول 
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…ی دسترسی به مکان ها

كیفیت اغذیه ها
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كیفیت راه ها
وضعیت ترافیك

آبكیفیت خدمات رسانی
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پاركینگ ها

سرویس های بهداشتی
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 شاخص متغیر
ضریب 

 امتغیره
 هاشاخصضریب 

 هاقیمت

 0.858 میزان رضایت از قیمت غذاهای محلی -34

0.813 

های ها و مکانمیزان رضایت از قیمت اقامتگاه -34

 خواب
0.813 

 0.501 میزان رضایت از قیمت کاالهای محلی -33

 0.884 مسکنو  نیزممیزان رضایت از قیمت  -10

 نهادها

ی به نهادهای محلی میزان رضایت از دسترس -13

 )کمیت نهادها(
0.343 

0.333 

 0.131 میزان رضایت از زمان دسترسی به نهادهای محلی -13

 هایزیرساخت

 رسانیاطالع

 0.815 یمخابراتی هاشبکهی به دسترس زانیم -11

0.853 

 0.843 نترنتیای به دسترس زانیم -18

رسان و ی خدماتهابانکی به دسترس زانیم -15

 عابربانک
0.830 

 0.884 راالنتشاریکثی هاروزنامهی به دسترس زانیم -11

 0.841 یرساناطالع مراکزی به دسترس زانیم -14

 0.884 ونیزیتلوو  ویرادی دهآنتن تیوضع -14

 0.845 ی موبایلدهآنتن تیوضع -13

 یاخالقاصول 
 0.503 یاخالقی از اصول آگاه زانیم -80

0.511 
 0.131 یاخالقی به اصول بندیپا زانیم -83

 .3132ی تحلیلی نگارنده، هایبررسمنبع: 

 

 نهادی از دیدگاه گردشگران -ی اقتصادیهامؤلفه( بارومتر میزان پایداری گردشگری مربوط به 5شکل 

 
 .3132ی تحلیلی نگارنده، هایبررسمنبع: 
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 مراتبی(سلسله ایها با روش تحلیل کالستر )خوشهبندی شاخصطبقه

ها در بندی ضریب اهمیت شاخص، به اولویتSpssمراتبی در محیط ای سلسلهگیری از مدل تحلیل خوشهدر این بخش با بهره

بندی شدند که به ترتیب، اولویت اول ها در چهار دسته طبقهتوسعه گردشگری در منطقه موردمطالعه پرداخته شد. اولویت

 کمترین اهمیت تعیین شدند. عنوانبهاولویت چهارم  و بیشترین اهمیت عنوانبه

 

ای های گردشگری پایدار با مدل تحلیل کالستر )خوشهبندی ضریب اهمیت شاخص( اولویت8جدول 

 مراتبی(سلسله

 ردیف
ضریب اهمیت 

 متغیرها
 متغیرها

 ضریب اهمیت اول 3
؛ 34؛ 38؛ 33؛ 33؛ 30؛ 3؛ 4؛ 4؛ 1؛ 3ی هاشمارهمتغیرهای 

 80؛ و 13؛ 14؛ 18؛ 11؛ 33؛ 34؛ 35؛ 31؛ 33؛ 33؛ 30؛ 34

 14و  11؛ 15؛ 10؛ 34؛ 31؛ 35؛ 3ی هاشمارهمتغیرهای  ضریب اهمیت دوم 3

1 
ضریب اهمیت 

 سوم
 83؛ و 31؛ 38؛ 31؛ 8ی هاشمارهمتغیرهای 

8 
ضریب اهمیت 

 چهارم
 13؛ و 13؛ 1؛ 5ی هاشمارهمتغیرهای 

 .Spss ،3132حیط های نگارنده در ممنبع: تحلیل
 

 

 ها در محدوده مطالعاتیشاخص تیاهم بیضری بندتیاولو( شکل درختی تحلیل کالستر جهت 6شکل 
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 .Spss ،3132های نگارنده در محیط منبع: تحلیل

 

 ارائه راهبردهای عملیاتی -5

ی هامؤلفهزان پایداری گردشگری در طور که در اشکال زیر نیز نشان شده است، بیشترین می، همانشدهانجاممطالعات  بر اساس

 -ی فیزیکیهامؤلفه. همچنین میزان پایداری است 0.831اجتماعی است که میانگین ضریب این بخش برابر با  -جمعیتی

دهنده محاسبه شده است. شکل سمت راست، نشان 0.881نهادی برابر با  -ی اقتصادیهامؤلفهو  0.858اکولوژیکی معادل 

آل پایداری گردشگری در منطقه را انداز ایدهو در شکل سمت چپ نیز چشم استود گردشگری منطقه سطح پایداری موج

 توان تجسم کرد.می

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Excelهای نگارنده در محیط منبع: تحلیل

 

ه توسعه مناسب گردشگری بدون آسیب زدن ی پایدار، بگردشگری از رویکرد ریگبهرهاست تا با  دهیگرددر این تحقیق، تالش 

ی منطقه پرداخته شود. بر اساس رویکرد عیطب بکر طیمحو کسب تجربه، لذت و تحقیق در  های زیستیها و گونهبه اکوسیستم

نهادی  -اجتماعی؛ و اقتصادی -اکولوژیکی؛ جمعیتی -های مختلف در سه بعد فیزیکیهای موردنیاز در بخش، شاخصادشدهی

ها در داده لیتحلی مختلف، موردمطالعه قرار گرفت. رهایمتغها و شاخص کیتفکگانه به از ابعاد سه کبندی گردید و هر یطبقه

 گانهپنجها بر اساس جدول طبقات برای شاخص آمدهدستبهی به دنبال داشت. میانگین اعداد مختلف جینتا، هامؤلفهاز  کهر ی

. با درنظر دیگردی ابیارزی مطالعاتی در منطقه گردشگری روند توسعه داریپا زانیم قیطر نیااز  کهپرسکات آلن انجام شد 

ی هامؤلفهو  0.831ی معادل اجتماع -یتیجمعی هامؤلفه؛ 0.858ی برابر با کیاکولوژ -یکیزیفی هامؤلفهی داریپاداشتن سطح 

گانه، سطح پایداری کل در منطقه عوامل سه بیترکواحد و با  شکلکدر ی کهگفت  توانیم، 0.881ی برابر با اسیس -یاقتصاد

 .باشدیمسطح متوسط پایداری  انگریب که است 0.815

 
 

( سطح پایداری موجود گردشگری 7شکل 

 مطالعاتیدر منطقه 

آل پایداری ( وضعیت ایده8شکل 

 مطالعاتیگردشگری در منطقه 
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 ( وضعیت ابعاد پایداری گردشگری در منطقه مطالعاتی از دیدگاه گردشگران3جدول 

 ابعاد

 پایداری

 -جمعیتی

 اجتماعی

 پایداری

 -فیزیکی

 اکولوژیکی

 پایداری

 -اقتصادی

 نهادی

پایداری 

 کل

حوضه آبخیز 

 ولنجک -درکه
0.831 0.858 0.881 0.815 

 .3132ی تحلیلی نگارنده، هاافتهمنبع: ی

ریزی استراتژیک انجام شده است. اولین قدم در تحلیل منطقه مطالعاتی با رویکرد برنامه داریپاتدوین راهبردهای گردشگری 

: 3141در توسعه گردشگری است )پیرز و رابینسون،  رگذاریأثتریزی استراتژیک گردشگری، شناسایی ابعاد و متغیرهای برنامه

های ، تهدیدها و فرصتهاها، قوتهای پایداری، به استخراج ضعفگیری از شاخص(. بر این اساس در این بخش با بهره355

جنبه درونی و شود که گردشگری در منطقه موردمطالعه مبادرت گردید. نقاط قوت و ضعف به آن دسته از عواملی گفته می

ترین متغیرهای (. مهمHussey, 1991: 16ها و تهدیدها، عواملی هستند که بعد خارجی دارند )ذاتی دارد و فرصت

های طبیعی برای توسعه برخورداری از جاذبه اند از:ریزی استراتژیک توسعه گردشگری عبارتبرای برنامه شدهاستخراج

(، وضعیت X2محور ) -در توسعه گردشگری اجتماع ساختانسانهای تاریخی و ذبه(، برخورداری از جاX1گردشگری طبیعی )

ونقل، ای )حمل(، وضعیت خدمات محلهX3ها و غیره( )ها، اغذیهها، اقامتگاههای گردشگری منطقه )شبکه راهزیرساخت

صادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف (، وجود تنوعی از گردشگران با شرایط اقتX4های بهداشتی و غیره( )ها، سرویسپارکینگ

(X5( میزان احساس امنیت گردشگران ،)X6( میزان احساس رضایت گردشگران ،)X7 وضعیت دسترسی به پلیس ،)

(، X10(، نرخ مشارکت گردشگران در توسعه گردشگری )X9های امداد و نجات )(، وضعیت دسترسی به پایگاهX8کوهستان )

(، میزان دسترسی به نهادهای X12(، اصول و کدهای اخالقی )X11ها( )الها و اقامتگاههای محلی )غذاها، کاوضعیت قیمت

 (.X15(، میزان احساس ایمنی گردشگران )X14رسانی )های اطالع(، وضعیت زیرساختX13محلی )

 

 در منطقه موردمطالعه SWOT( در مدل 311تا  3( استانداردسازی ضرایب متغیرها )از 31جدول 

 (Oها )فرصت (Tتهدیدها ) (Sها )قوت  (Wها )ضعف

 نام متغیرها
میانگین 

 ضریب
 نام متغیرها

میانگین 

 ضریب

نام 

 متغیرها

میانگین 

 ضریب

نام 

 متغیرها

میانگی

ن 

 ضریب

X4; X11; 

X13; X14 
34 0/0 

X1; X2; 

X3; X9; 

X13; X8 

80 0/0 X7; 

X15 
38 0/0 

X5; 

X6; 

X10; 

30 

0/0 

 

های موردمطالعه و های پژوهش و تحلیل هر یک از متغیرها در گردشگری پایدار محدودهاز داده مدهآدستبهبا توجه به نتایج 

های موجود در ها، تهدیدها و فرصتها، قوتاستانداردسازی گردید. سپس ضعف 300تا  3به عددی از  هاآنهای مقدار داده

در  SWOTمیانگین ضریب هر یک از متغیرهای مدل ، تیدرنهامتغیر فوق مشخص گردید.  35منطقه مطالعاتی از میان 

 منطقه محاسبه شد.
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 محدودهدر  هاآنها( و ضرایب هر یک از پس از مشخص نمودن عوامل داخلی )نقاط ضعف و قوت( و خارجی )تهدیدها و فرصت

، میزان درصدهای که در جدول زیر ارائه شده است. در ادامه شدهمحاسبهموردمطالعه، درصد هر یک از این چهار عامل 

، نوع شدهمحاسبهبه عوامل ضعف، قوت، تهدید و فرصت تعیین شده است و باالخره بر اساس درصدهای  شدهدادهاختصاص 

 استراتژی الزم برای هر محدوده تدوین شده است.

 

 ها و تعیین استراتژی در منطقه موردمطالعهها، تهدیدها و فرصتها، قوت( محاسبه درصد ضعف33جدول 

 SWOTمدل 
نوع 

 W S T O استراتژی
 داخلی
S/W 

 خارجی
O/T 

 مثبت
S/O 

 منفی
W/T 

SWOT 

 دوم 300 83 10 18 14 30 38 80 34

 

( نمایش عملکرد استراتژی غلبه کردن3شکل 
 

 

 

 

 

 

 

، SWOTاز مدل  آمدهعملبه های با توجه به بررسی

در وضع موجود، نقاط ضعف و قوت از تهدیدها و  چراکهری دارد، محدوده مطالعاتی با استراتژی نوع دوم )غلبه کردن( سازگا

. بر این اساس، استها با تقویت نقاط قوت و فرصت ادشدهها بیشتر است و هدف این استراتژی، غلبه بر عوامل یفرصت

در ارتقاء  نیساکنی با اعمسکیتشراز:  اندعبارتتوان تدوین کرد، هایی که برای این محدوده میراهبردها و استراتژی نیترمهم

و  نیقوان تیرعابر  دیتأکبا  هاستمیاکوسی در اراضی کاربر راتییتغ دیتحدهای گردشگری؛ ی و زیرساختامحلهخدمات 

ی سازفرهنگی؛ آموزش و گردشگری بخش هاشغل تیتقو منظوربهی محلی نهادسازی؛ شهرسازی و طیمحستیزمقررات 

 مشارکتی با رساناطالعی هارساختیز؛ توسعه هایمندتیرضاارتقاء سطح  منظوربهی قاخالاصول  تیرعاگسترده در جهت 

 سیپلنجات و  امداد وی هاگاهیپامنطقه به  زیتجهی با منیاو  تیامنی هاشاخصی؛ ارتقاء محل نیساکنو  گذارانهیسرما

ی؛ محل نیساکنی برااشتغال و درآمد  جادیا منظوربهی منطقه گردشگری هاجاذبهو  هاتیظرف غیتبلی و سامانده؛ کوهستان

 کنترلی گردشگران؛ ازهاین نیتأمی در جهت گردشگری مستعد توسعه فضاهادر  اسیمقکوچکی گردشگر ساتیتأساحداث 

ی در جهت تعامل گسترده با محل انیراهنمای؛ آموزش نظارتی هاستمیسو مقررات و اعمال  نیقوانی با وضع محلی هامتیق

سطح  شیافزای، اجتماعی و فرهنگی )تعامالت اجتماعشغل و درآمد( و  دیتولی )اقتصادی هاشاخصارتقاء  منظوربهگردشگران 

ی موجود در منطقه با گردشگری هاجاذبهو  هاتیظرفی از برداربهرهو ...( در منطقه؛  هایتمندیرضا زانیم شیافزاها، مهارت

ی؛ آموزش و محلی هامتیق کنترل منظوربهی نظارتی هاسمیمکانی؛ اعمال محل نیساکن تیاولواشتغال و درآمد با  جادیاهدف 

 گسترده گردشگران. مشارکتی با اخالقاصول  تیرعای گسترده در جهت سازفرهنگ

 منابع و مآخذ:
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 ی مسلح. روهاینی بانیپشتیی وزارت دفاع و ایجغرافانتشارات سازمان 
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