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Presenting an Optimal Spatial Development Pattern of 
Tourism Areas in Tehran Province Using TOPSIS

[1] The effect of  tourism on economic growth: The case of OIC member countries [2] The 
effectiveness of regional marketing alliances: A case study of the Atlantic Canada tourism
partnership 2000-2006 [3] Rural tourism and the challenge of tourism diversification:
The case of Cyprus [4] Marketing of tourism: A paradigm shift toward sustainablitiy [5] 
Convert role (function) of the old texture of Shiraz to tourist attractions, past, present [6] 
The Prioritization of Kermanshah tourism poles based on the potential of tourism sample
regions using TOPSIS multi-criteria decision-making techniques [7] Basics of rural
tourism planning and development [8] Optimal location of sample tourism destinations
(Case study of Sistan and Baluchestan province) [9] The role of tourism sample areas in
development of nomadic lands (Case study: Alvand tourism sample area in Hamadan) [10] 
Tourism planning: Basics, concepts, cases [11] UNWTO annual report, A year of recovery
[12] Regional competitiveness of a tourism cluster: A conceptual model proposal [13] 
Cluster development projects (programs and achievements) [14] Searching for clusters
in tourism, A quantItative methodological proposal [15] Basic information of Tehran
province [16] Typical tourism areas in government regulations [17] The role of informing
touring and tourism services offices of  Tehran city in the developments of tourism in
Tehran province

Aims Nowadays, referred to as clean industry, tourism is one of the important issues that 
cannot be ignored due to its huge impact on economy of societies. In order to develop tourism 
areas, such areas should first be identified. The aim of this study was to present an optimal 
spatial development pattern of tourism areas in Tehran province, using TOPSIS (Technique for 
Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) method.
Instruments & Methods The present study is applied developmental in terms of aim and 
descriptive-analytical in terms of research method. The research population consisted of 30 
scholars, experts, tourism planners, and experts of Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism 
Organization. The data were collected from library and organizational studies and field surveys, 
such as questionnaires, interviews, and observations. In 2016, the TOPSIS method was utilized 
and 10 indices in Tehran province were used in order to group the areas. ArcGIS10.2 was used 
for clustering.
Findings For the spatial development of tourism industry, Tehran province was divided into 
3 clusters, in which the eastern and northern parts of the province were assigned to cluster 1, 
the western, central, and southeastern parts of the province were assigned to cluster 2, and 
southwestern parts of the province were assigned to cluster 3.
Conclusion In ordre to present an optimal spatial development pattern of tourism areas in 
Tehran province using the TOPSIS method, 3 clusters of Tehran province are divided into cluster 
1 (Eastern and northern parts), cluster 2 (western, central, and southeastern parts), and cluster 
3 (southwestern parts).
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 ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۱دوره       فضا یاسینامه آمايش سفصل

مناطق نمونه  ییتوسعه فضا نهیبه یالگو هیارا
در استان تهران با استفاده از روش  یگردشگر
  TOPSIS ارهیچندمع یریگمیتصم

MSc *آستا عقوبی

  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم انسان ا،یگروه جغراف

  چکيده
شود یکی از عنوان صنعت پاک یاد میگردشگری که امروزه از آن به اهداف:

گذارد مسایل مهمی است که به دلیل تاثیرات زیادی که بر اقتصاد جوامع می
منظور توسعه مناطق گردشگری، ابتدا بایستی این به .توان آن را نادیده گرفتنمی

توسعه  ینهبه یالگو یهارامناطق مستعد شناسایی شوند. هدف این پژوهش 
 گیرییمدر استان تهران با استفاده از روش تصم یمناطق نمونه گردشگر ییفضا

  بود. TOPSISچندمعیاره 
و به لحاظ  یاعهتوس - یپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربرد :هاابزار و روش
 یآمار . جامعهانجام شد ۱۳۹۵در سال که است  یلیتحل -یفیروش، توص

و کارشناسان  یگردشگر یزانرنظران، برنامهپژوهش شامل کارشناسان، صاحب
 یبود. برانفر  ۳۰به تعداد  یو گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثم اداره
 یدانی،م هاییو بررس یازمانو س اینهاطالعات از مطالعات کتابخا یآورجمع

مناطق،  یبندمنظور گروهنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شد. بهمانند پرسش
شاخص در استان  ۱۰از  وکار گرفته به TOPSIS یارهچندمع گیرییمتصم یکتکن

	استفاده شد. ArcGIS10.2افزار نرم از یبندخوشه برای استفاده شد.
 ۳ به گردشگری صنعت بهینه فضایی توسعه راستای در تهران استان ها:یافته
 نواحی ،۱ خوشه در استان شمالی و شرقی نواحی آن، در که شد تقسیم خوشه
 در غربی استان جنوب نواحی و ۲ خوشه در استان شرقی جنوب و مرکزی غربی،
  .گرفتند قرار ۳ خوشه
 گردشگری نمونه مناطق فضایی توسعه بهینه ارایه الگوی منظوربه گیری:نتیجه
 خوشهTOPSIS ،۳چندمعیاره  گیریتصمیم روش از استفاده با تهران استان در

 و شرقی (مناطق ۱ که شامل خوشه شوندمی تفکیک یکدیگر از تهران استان
 (مناطق ۳ و خوشه شرقی) جنوب و مرکزی غربی، (مناطق ۲ خوشه شمالی)،
  .هستند غربی) جنوب
  TOPSISاستان تهران،  نه،یبه یالگو ،ییتوسعه فضا ،یگردشگرمناطق نمونه  ها:کلیدواژه

  ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  astahatam@yahoo.comنويسنده مسئول: *

مقدمه
های قرن حاضر است که بعد از صنعت گردشگری یکی از پدیده

ن به حساب مهم جها صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت
، درآمد ییزاو اشتغال یگستربر فقرزدایی، عدالت عالوه آید ومی

از کشورها،  ارییبس ریهای اخدر سال .[1]باالیی را ایجاد کرده است
درآمد  جادیبرای ا ی مهمعنوان منبعبه یگردشگر تیبه نقش و اهم
از آنان مناسباتشان را برای  ارییبس جه،یدرنت ؛اندبرده یو اشتغال پ

  اند.صنعت توسعه داده نیا ینسب یهاتیاز مز یریگبهره
 نیب سطوح در چندجانبه ای دو مناسبات هتوسع حاضر، حال در

در توافقات براساس ایمنطقه هایدولت سطح در ای کشوری ،یاستان
که افتهی تیاهم گردشگری هتوسع برای راهبردی هایهمکاری قالب
 یجهان سازمان .[2]است گردشگری بازار اییمزا از گیریبهره آن هدف
کارآمد یزوریکاتال عنوانبه یگردشگر از ل،یمان هیانیب در یگردشگر

  .[3]است کرده ادی ینواح یاجتماع توسعه و یبازساز یبرا
گردشگری، تعیین  ریزییکی از مباحث مهم و اساسی در برنامه

 .[4]جایگاه و وضعیت موجود این صنعت در یک منطقه است
ها و روی الگوی فضایی پراکندگی زیرساختمطالعه موردی 

گیری و توسعه فضاهای فضاهای گردشگری، فرآیندهای شکل
یابد که چگونه گردشگری در فضا نظم می گردشگری نسبت به این

تواند صنعت گردشگری را در کشور ما از جمله عواملی است که می
	.[5]توسعه و بهبود بخشد

های ایجادشده در کشور، تالش برای یکی از طرح در این زمینه
و ایجاد مناطق  یزیرگردشگری و برنامه شناسایی مناطق مستعد

 یهایسنجگردشگری بوده است که براساس امکان نمونه
گردشگری شناسایی  نمونه منطقه ۱۰۰۰گرفته در کشور، بیش از انجام

هستند که  یاطقمن ایگردشگری منطقه  مناطق نمونه .[6]شده است
و گردشگری  یعیطب ،یمذهب ،یفرهنگ ،یخیهای تاردر جوار جاذبه

منظور ارایه خدمات به گردشگران توسط بخش قرار دارند که به
دلیل اصلی این کار این  .[7]شوندتاسیس و اداره می یردولتیغ

های مختلف اعم از مساله بوده است که با توجه به محدودیت
گیری و های فنی، مالی، زمانی و مانند آن امکان بهرهیتمحدود

وجود  کوتاه زمانمدتها در سطوح محلی در توسعه تمام ظرفیت
های مناسب برای تعیین بهترین ندارد؛ بنابراین استفاده از روش

گیری از تعداد زیادی مکان از میان تعداد زیادی مکان، با بهره
  .][8ها، ضروری استو شاخص ارهایمع

 كه است یامحدوده گردشگری نمونه مناطق ،دیگر تعریفی براساس
 توسعه، هایپتانسیل و گردشگری مهم هایجاذبه وجود دلیلبه

 ارایه منظوربه را گردشگری تاسیسات از ایمجموعه احداث قابلیت
 اقامتی، خدمات مانند گردشگران نیاز مورد كاالهای و خدمات كلیه
 .[9]دارد واحد مكان کی در غیره و ورزشی فرهنگی، تفریحی، ی،یپذیرا
، شودشناخته  یخوببا گردشگری به های مرتبطابعاد و زمینه اگر
 یهاتوسعه واقعی مناطق جغرافیایی گام راستای طور یقین دربه
 برداشته خواهد شد. این وضعیت یترو اجرایی مطلوب یملع

ای دارای منطقه پیدا خواهد كرد كه یترینیزمانی نمود بیشتر و ع
  .فرد باشدمنحصربه های گردشگری متنوع وپتانسیل
تواند برداشته شود، ی اساسی که در این زمینه میهاگامیکی از 

 ،نیسرزم شیآما درانجام طرح آمایشی برای این مناطق است. 
 نهیدر زم ابندهیبخش ارزشمند و رشد کیعنوان به یگردشگر

بودن مطرح بوده و با توجه به در دسترس یاقتصادی هاافتیره
 یها داراپروژه ریبا سا سهیدر مقا هامتیبودن قنییمنابع و پا
 شی. آمااست یگذارهیسرما نهیدر زم یهای کمترهزینه خطرات و
به منطقه با  یشامل دسترس ،یبوم یگردشگر وسعهت یبرا نیسرزم
خدمات  تیو کم تیفیک شیونقل مناسب، افزاشبکه حمل جادیا

در  یساکنان محل در رابطه با گردشگر میآموزش و تعل ،یگردشگر
 و جذب گردشگر یبرا یقیتشو یهاو برنامه یابیمنطقه، بازار

بنابراین در  .[10]ی استطرح توسعه گردشگر نهیبه یو اجرا تیریمد
ی آمایشی در این زمینه با توجه به هاطرحکردن راستای اجرایی

های اقتصادی، اجتماعی و ای موجود مانند محدودیتهمحدودیت
محیطی بهترین راهکار قرار دادن این مناطق در قالب زیست
منظور توسعه آتی آنها است. به عبارت ی گردشگری بههاخوشه
گیرند تا قرار می یگردشگر یهامناطق در قالب خوشه نیادیگر 
  از آنها مشخص شود. کیهر  ییایو جغراف ییفضا توسعه یالگو
 یوکار گردشگرکسب یاز واحدها یابه مجموعه یگردشگر شهخو

 یمتمرکزشده، دارا ییایمنطقه جغراف کیشود که در اطالق می
 یهاها و فرصتاند و از چالشبوده یتخصص یروابط همکار

  .[11]دمشترک برخوردارن
 ای، هر دو قشرهای منطقهدر چند دهه گذشته عالقه به خوشه

گزاران را مجذوب خود کرده است. این دانشگاهیان و سیاست
عنوان یک ابزار ارزشمند برای طور فزاینده بهای بهرویکرد منطقه

ها عمومًا خوشه .[12]ترویج و توسعه اقتصادی شناخته شده است
را  بزرگ یخرد، متوسط و حت یاز واحدهای گردشگر یادیتعداد ز
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 ایتوانند در سطح روستا، شهر می ییایفگیرند که از نظر جغرادربرمی
 یخوشه گردشگر یاصل هایمشخصه .[13]شهرستان پراکنده باشند

در ارایه خدمات  یهمکار ،یو بخش ییایاز تمرکز جغراف عبارت
  .[14]هستند مشترک یهاها و فرصتمکمل به گردشگر و چالش

عنوان یک موتور رشد اقتصادی در سطح منطقه مطرح گردشگری به
توان در سطح ملی دید. در است ولی تاثیر قابل توجه آن را نیز می

عنوان یک ابزار ضروری در توسعه ای این بخش بهسطح منطقه
ها عنوان یکی از سالحای و رشد اقتصادی و باور به آن بهمنطقه

یی و رکود اقتصادی در داخل نواحی آن زاابانیببرای جلوگیری از 
 درهای گردشگری ی خوشهاندازراه ویژه اثرات. [12]ارایه شده است

های شغلی جدید، ایجاد فرصتاز  عبارت ایمنطقه و ملی سطوح
 جدید برای جامعه محلی، ارتقای كیفیت یایجاد منابع درآمد

در  های منطقه، شتابزندگی، ایجاد شتاب در تامین زیرساخت
شهرستان و استان، ایجاد تعامالت  توسعه اقتصادی منطقه،

ارزی  ، افزایش درآمدهاییای و ملفرهنگی و قومی در سطح منطقه
  میراث فرهنگی و غیره هستند. و

مورد مطالعاتی ما در این تحقیق مناطق نمونه گردشگری استان 
 تهران است. این استان با کمتر از یک درصد مساحت کشور بیش از

این  %۹۲جمعیت را در خود جای داده است که بیش از  ۱۵%
شهر جمعیت در نقاط شهری آن ساکن هستند. همچنین کالن

 [15]میلیون نفر۸عنوان مرکز این استان با جمعیتی بیش از تهران به
دارای مشکالت بسیاری مانند ترافیک، آلودگی هوا، کمبود آب و 

روانی بسیاری  - و روحیغیره است که این عوامل مشکالت جسمی 
های ی برنامهریکارگبهرا برای ساکنین آن رقم زده است. بنابراین 

آمایش سرزمین و توجه به امر آمایش گردشگری در این استان 
تواند یکی از راهکارهای اساسی برای این مشکالت باشد، زیرا می

ای تواند اقتصاد مناطق حاشیهشده میعالوه بر تامین نیازهای گفته
را شکوفا کرده و از وابستگی آنها به نواحی شهری جلوگیری نماید. 

منطقه نمونه گردشگری (شامل  ۲۳ی این استان شامل کل طوربه
 [16]است) تاریخی -انواع مختلف مانند مذهبی، طبیعی و فرهنگی

 TOPSISگیری چندمعیاره بندی آنها از روش تصمیمکه برای رتبه
	استفاده شد.

 و راهبردی هایتصمیم اتخاذ با که شد داده نشان مطالعه یک در
 دنیای در توانمی قبلی هایسیاست ارزیابی و پایدار توسعه از حمایت

  جست. بهره گردشگری ریزیبرنامه فرآیند سودمند نتایج از واقعی
های گردشگری ی با عنوان "رقابت خوشهامقالهو همکاران در  فریرا

عنوان ی" گردشگری را بهمفهومدر سطح منطقه: پیشنهاد یک مدل 
عه در مقیاس جهانی راستای توس بخشی که بیشترین پتانسیل در

پردازند این موضوع می دربارهو به بحث  دارد مورد بررسی قرار داده
های اصلی که رقابتی که در این زمینه وجود دارد یکی از نگرانی

مدل مفهومی برای  ارایه. بنابراین به ی درگیر در آن استهاشرکت
تواند های گردشگری میتحلیل اینکه چگونه ایجاد خوشه

  .[12]اندای را در آنها تشویق کند، پرداختههای منطقهرقابت
 نزییکومقصد گردشگری در  ۳۰وتحلیل در یک تحقیق با تجزیه

ریزی و فرآیند استرالیا) با استفاده از اصول پایداری و برنامه(
ی به ارایه برنامه راهبردی و راهکارهای توسعه مشارکت و ارزیاب

  گردشگری مناطق پرداخته شد.
یابی بهینه مناطق ای تحت عنوان "مکاندر مقاله و همکاران مومنی

نمونه گردشگری (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)" 
ها از میان تعداد زیادی از معیارها و شاخص گیری از تعدادبا بهره
اند تا بتوانند آنها را ها پرداختهکان به تعیین بهترین مکانزیادی م

عنوان مناطق نمونه گردشگری منظور طراحی طرح جامع بهبه

  .[8]مشخص نمایند
بندی مناطق ای تحت عنوان "اولویتو همکاران در مقاله نوری

ای در شمال گذاری و توسعه منطقهنمونه گردشگری جهت سرمایه
گیری " که با استفاده از تکنیک تصمیمکرمانشاهغربی استان 

بندی این مناطق انجام شده است ضمن سطح TOPSISچندمعیاره 
از نظر پتانسیل توسعه گردشگری در سه گروه خوب، متوسط و 

گذاری توسط اند که سرمایهضعیف به این نتیجه رسیده
ه و گذاران در مناطق با توان پایین توجیه اقتصادی نداشتسرمایه

بنابراین  باعث اتالف منابع و عدم تحقق اهداف توسعه خواهد شد.
ریزان گردشگری باید پس از باالبردن سطح این مناطق و برنامه

گذاران واگذار کنند تا آل، آنها را به سرمایهرساندن آنها به حد ایده
  .[6]ای شوداین امر در نهایت باعث رشد و توسعه منطقه

مناطق نمونه  ییتوسعه فضا ینهبه یایه الگوارهدف مطالعه حاضر 
 گیرییمدر استان تهران با استفاده از روش تصم یگردشگر
  .بود TOPSIS یارهچندمع

  

  هاابزار و روش
ای و به لحاظ روش، توسعه - به لحاظ هدف، کاربردی حاضرپژوهش 
آماری  . جامعهانجام شد ۱۳۹۵که در سال  تحلیلی است - توصیفی
ریزان گردشگری و نظران، برنامهکارشناسان، صاحب شامل پژوهش

به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  اداره کارشناسان
 ایآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهجمع . براینفر بود ۳۰تعداد 

 و نامه، مصاحبهمیدانی، مانند پرسش یهایو بررس و سازمانی
ی مناطق، تکنیک دبنگروهمنظور به استفاده شد. مشاهده
 ۱۰کار گرفته شد که از تعداد به TOPSISگیری چندمعیاره تصمیم

دهی شهر تهران، توسعه گردشگری، شاخص در استان مانند سامان
  یی بومی و غیره استفاده شد.زااشتغالمحیطی، مالحظات زیست

 ١٣٦٩٢استان تهران با مساحت حدود معرفی منطقه مورد مطالعه: 
دقیقه ٥٠درجه و ٣٦تا  ٣٤در عرض جغرافیایی بین  کیلومتر مربع

درجه شرقی در نیمه ٥٣تا  ٥٠ نیبشمالی و طول جغرافیایی 
 ١٣٩١شمالی ایران واقع شده است. طبق تقسیمات کشوری سال 

شهر و  ٤٤دهستان،  ٧١، بخش ٣٣شهرستان،  ١٦این استان دارای 
	of	Center	Statistical] آبادی دارای سکنه است ٧٥٧ Iran,	

فضاهای غیرشهری منطقه تهران از . در خصوص گردشگری، [2013
بسیار باالی طبیعی، تاریخی و فرهنگی برای  توانمندی و جاذبه

كه قلمروهای گوناگون  یاگونهبه هستند، جذب گردشگر برخوردار
كوهی، دشتی، بیابانی و كویری آن متناسب با كوهستانی، میان

ی جغرافیایی آن برای انواع تورهای مختلف سال و ویژگ یهافصل
  .گردشگری مناسب است

داری و بخش هتل ۱۳۸۵های مركز آمار ایران در سال داده براساس
های فعالیت در زمینه گردشگری بخش نیتررستوران كه از عمده

نفر را در منطقه تهران مشغول به كار كرده، كه حدود  ۳۳۱۳۷است، 
شاغالن بخش  %۶/۱ان و شاغالن بخش خدمات شهر تهر ۱/۲%

. این [2009	Fard,	Harati]گیرد می خدمات منطقه تهران را دربر
منطقه نمونه گردشگری است که در سطح استان  ۲۳استان دارای 
 ،کویر پارک ملی ،اوشان فشم عبارت ازاند. این مناطق پراکنده شده
 ،دریاچه تار ،درکه ،بادآدار ،چشمه اعال ،تنگه واشی ،تخت رستم

سد ، سد فشافویه ،دماوندمنطقه نمونه گردشگری  ،اخترآباد دشت
منطقه نمونه  ،شهر آفتاب ،شمشک ،شقایق ،سنگان ،ماملو

کنارک  ،قلعه ایرج ،فرحزاد ،غار رودافشان ،شهرریگردشگری 
  هستند. میگون و کیالن ،رودهن

موقعیت استان تهران در کشور و پراکندگی مناطق نمونه گردشگری 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آستا عقوبی ۸۰

  ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                 فضا یاسینامه آمايش سفصل

  ).۱تهران را نشان داده شد (شکل استان 
  

  
  نگارندهمنبع: ؛ ی منطقه مورد مطالعهمعرف) ۱شکل 

استفاده از روش  با تهران گردشگری استان یهاقطب یبندرتبه
TOPSIS : جاذبهچندین گانه تهران ٢٢ مناطقهر کدام از 
ارایه الگوی بهینه شوند. بنابراین برای شامل می را گردشگری

استفاده  های مختلفیشاخصاز توسعه مناطق نمونه گردشگری 
اند از: مورد هستند که عبارت ١٠ها شامل این شاخص .شده است

تاثیر بر کاهش آلودگی هوای ، وضعیت موجود جذب گردشگران
بودن عملی، بومی ییزااقتصادی مانند اشتغال مثبت تاثیرات، تهران
، شدن در یک ویژگی خاصواقع ،اقلیم مناسب، در منطقه توسعه

، تجانس جاذبه منطقه با محیط اطراف ،وضعیت بصری مناسب
که از ها به جاذبه یدسترس یتوضع و محیطیاثرات مثبت زیست

تا  ١ها از شده به نفر و سایر شاخصمیان آنها تعداد گردشگران جذب
 است. ی شدهازبندیامتشده آوریبراساس اطالعات جمع ١٠٠

قدم اول تشکیل  TOPSISی آن در سازادهیپمنظور بنابراین به
که باید به شکل استاندارد درآید تا  گیری استماتریس تصمیم

های آنها با همدیگر قابلیت مقایسه پیدا کنند. ماتریس داده
ها نشان داده های موجود و وزن هر یک از شاخصاستاندارد داده

  ).١شده است (جدول 
آل آل مثبت و ایدهشده مقدار ایدهمه براساس محاسبات انجامدر ادا

  ).۲منفی به دست آمد (جدول 
آل براساس در نهایت مقدار نزدیکی هر یک از مناطق به مقدار ایده

مورد محاسبه قرار گرفت و رتبه هر یک از مناطق نمونه  Ciضریب 
  ).۳گردشگری به دست آمد (جدول 

ی قرار بندردهدر مقام اول این  شهرریمنطقه نمونه گردشگری 
گرفته است که دلیل این امر تعداد زیاد گردشگران ورودی به آن 

 اوشان وی بعدی نیز تنگه واشی، درکه، میگون هارتبهاست؛ در 
ی نیز به ترتیب از بندمیتقسی انتهایی این هاردهفشم قرار دارند. در 

نمونه آخر دشت شقایق، سد ماملو، سد فشافویه و منطقه 
  گردشگری شهر آفتاب قرار دارند.

  
  های موجودماتریس استاندارد داده )۱جدول 

منطقه نمونه 
  گردشگری

وضعیت موجود 
  جذب گردشگران

تاثیر بر کاهش 
آلودگی هوای 
  تهران

تاثیرات اقتصادی 
زایی مانند اشتغال
  بومی

بودن عملی
  توسعه

اقلیم 
  مناسب

شدن در واقع
یک ویژگی 
  خاص

 وضعیت
بصری 
  مناسب

تجانس جاذبه 
منطقه با محیط 

  اطراف

اثرات مثبت 
  محیطیزیست

وضعیت دسترسی 
  های ارتباطی)(جاده

  ۲۵۶/۰  ۱۹۶/۰  ۱۶۳/۰  ۱۹۱/۰  ۱۷۲/۰  ۱۷۷/۰  ۱۹۹/۰  ۲۳۴/۰  ۱۶۴/۰  ۹۰۵/۰  شهر ری
  ۱۵۱/۰  ۱۲۱/۰  ۱۴۸/۰  ۱۴۷/۰  ۱۴/۰  ۱۹۳/۰  ۲۱۵/۰  ۱۵۶/۰  ۱۴۹/۰  ۰۰۲/۰  سد ماملو
  ۲۱۱/۰  ۲۲۷/۰  ۲۲۳/۰  ۲۳۵/۰  ۲۵/۰  ۲۴۱/۰  ۲۱۵/۰  ۲۳۴/۰  ۲۳۸/۰  ۰۰۹/۰  دماوند
  ۱۸۱/۰  ۲۴۲/۰  ۲۲۳/۰  ۲۳۵/۰  ۲۳۴/۰  ۲۲۵/۰  ۲۳۲/۰  ۲۱۵/۰  ۲۲۳/۰  ۰۰۲/۰  کیالن
  ۲۲۶/۰  ۱۵۱/۰  ۱۶۳/۰  ۱۹۱/۰  ۲۰۳/۰  ۲۲۵/۰  ۱۶۶/۰  ۱۹۵/۰  ۱۳۴/۰  ۰۶۸/۰  فرحزاد
  ۲۴۱/۰  ۱۹۶/۰  ۱۷۸/۰  ۱۷۶/۰  ۱۷۲/۰  ۱۷۷/۰  ۱۹۹/۰  ۱۹۵/۰  ۱۳۴/۰  ۰۰۵/۰  داراباد
  ۱۸۱/۰  ۲۲۷/۰  ۲۵۲/۰  ۲۳۵/۰  ۲۳۴/۰  ۲۲۵/۰  ۲۱۵/۰  ۲۳۴/۰  ۲۰۸/۰  ۰۰۱/۰  اعال چشمه

  ۱۸۱/۰  ۱۲۱/۰  ۱۴۸/۰  ۱۶۱/۰  ۲۰۳/۰  ۱۹۳/۰  ۱۸۲/۰  ۱۵۶/۰  ۱۴۹/۰  ۰۰۱/۰  سد فشافویه
  ۲۴۱/۰  ۱۶۶/۰  ۱۷۸/۰  ۱۹۱/۰  ۲۰۳/۰  ۲۰۹/۰  ۱۸۲/۰  ۲۱۵/۰  ۱۹۴/۰  ۰۰۴/۰  کنارک رودهن
  ۱۹۶/۰  ۲۴۲/۰  ۲۵۲/۰  ۲۴۹/۰  ۲۳۴/۰  ۱۹۳/۰  ۱۶۶/۰  ۲۱۵/۰  ۲۵۳/۰  ۴/۰  تنگه واشی
  ۲۴۱/۰  ۲۲۷/۰  ۲۲۳/۰  ۲۴۹/۰  ۲۳۴/۰  ۲۹/۰  ۲۸۲/۰  ۲۵۴/۰  ۲۵۳/۰  ۰۵۲/۰  میگون

  ۲۱۱/۰  ۲۱۱/۰  ۱۷۸/۰  ۱۳۲/۰  ۱۵۶/۰  ۱۲۹/۰  ۲۳۲/۰  ۱۹۵/۰  ۱۷۹/۰  ۰۰۴/۰  دشت اخترآباد
  ۲۱۱/۰  ۲۵۷/۰  ۲۶۷/۰  ۲۳۵/۰  ۲۶۵/۰  ۳۰۶/۰  ۲۶۵/۰  ۲۱۵/۰  ۲۶۸/۰  ۰۲۶/۰  درکه

  ۱۸۱/۰  ۲۴۲/۰  ۲۲۳/۰  ۲۲/۰  ۲۱۸/۰  ۲۰۹/۰  ۱۹۹/۰  ۲۱۵/۰  ۲۵۳/۰  ۰۰۵/۰  دریاچه تار
  ۱۳۶/۰  ۲۱۱/۰  ۱۹۳/۰  ۱۹۱/۰  ۱۸۷/۰  ۱۹۳/۰  ۱۸۲/۰  ۱۹۵/۰  ۲۰۸/۰  ۰۵۴/۰  قلعه ایرج
  ۱۹۶/۰  ۲۵۷/۰  ۲۸۲/۰  ۲۳۵/۰  ۲۶۵/۰  ۲۵۸/۰  ۲۴۸/۰  ۱۷۶/۰  ۲۶۸/۰  ۰۰۳/۰  غار رودافشان
  ۱۳۶/۰  ۲۴۲/۰  ۲۲۳/۰  ۱۹۱/۰  ۱۷۲/۰  ۱۲۹/۰  ۲۱۵/۰  ۱۹۵/۰  ۱۹۴/۰  ۰۵۴/۰  پارک ملی کویر
  ۱۹۶/۰  ۲۱۱/۰  ۲۲۳/۰  ۲۳۵/۰  ۲۱۸/۰  ۱۹۳/۰  ۲۱۵/۰  ۲۱۵/۰  ۲۲۳/۰  ۰۰۵/۰  سنگان
  ۳۰۱/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۱۹۱/۰  ۰۹۴/۰  ۱۶۱/۰  ۰۶۶/۰  ۱۹۵/۰  ۱۶۴/۰  ۰۲۶/۰  شقایق
  ۲۱۱/۰  ۱۶۶/۰  ۱۴۸/۰  ۱۳۲/۰  ۱۵۶/۰  ۱۲۹/۰  ۱۴۹/۰  ۱۹۵/۰  ۱۴۹/۰  ۰۰۵/۰  شهر آفتاب
  ۱۹۶/۰  ۲۴۲/۰  ۲۶۷/۰  ۲۴۹/۰  ۲۵/۰  ۱۹۳/۰  ۲۱۵/۰  ۲۳۴/۰  ۲۲۳/۰  ۰۵۹/۰  شمشک
  ۱۹۶/۰  ۲۲۷/۰  ۲۰۸/۰  ۲۰۵/۰  ۲۰۳/۰  ۱۴۵/۰  ۱۸۲/۰  ۱۹۵/۰  ۲۰۸/۰  ۰۰۴/۰  تخت رستم

  ۲۴۱/۰  ۲۲۷/۰  ۲۳۸/۰  ۲۴۹/۰  ۲۳۴/۰  ۲۷۴/۰  ۲۶۵/۰  ۲۳۴/۰  ۲۵۳/۰  ۰۵۴/۰  فشناوشان
  ۰۹۱/۰  ۱۲/۰  ۰۸۴/۰  ۰۶۵/۰  ۰۷۷/۰  ۰۹۷/۰  ۰۶۶/۰  ۱۳/۰  ۱۷/۰  ۱/۰  هاوزن شاخص
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آمده از دست، از نتایج بهGISی این مناطق در محیط بندخوشهبرای 

استفاده شد که با استفاده از ابزار  )iCتکنیک تاپسیس (ضریب 
Count	Rendering  ۲ی آنها شد (شکل بندخوشهاقدام به.(  

 ۳۰پژوهش از  یهاها با توجه به شاخصبه شاخص یدهوزن یبرا
کدام پاسخ  هر یتبا توجه به اهم ۱صفر تا  ینواسته شد که بنفر خ

ی مناطق از نتایج به دست بندخوشه منظورنهایت به در. داده شود
	استفاده شد. ArcGIS10.2افزار در نرم TOPSISآمده از تکنیک 

  
  هایافته

استان تهران در راستای توسعه فضایی بهینه صنعت گردشگری به 
شد که در آن برای توسعه، نواحی شرقی و شمالی  میتقسخوشه  ۳

فیروزکوه، دماوند و  هایشهرستاناستان (مناطق نمونه واقع در 
، نواحی غربی، مرکزی و جنوب شرقی استان ۱شمیرانات) در خوشه 

ورامین، پاکدشت، تهران و  هایشهرستان(مناطق نمونه واقع در 
غربی (مناطق نمونه و در نهایت نواحی جنوب  ۲شهریار) در خوشه 

منظور ی) بهشهررو  میکررباط، شهراسالم هایشهرستانواقع در 
  قرار گرفتند. ۳توسعه فضایی در آینده در خوشه 

  
  بحث

شود عنوان صنعت پاک تعبیر میامروزه گردشگری که از آن به
ی را در تغییر و انکاررقابلیغابزاری توانمند، نقش  صورتبه

تواند جریان کار و کند و میزی میدهی به محیط باشکل
های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را هدایت فعالیت

ریزی و مدیریت عقالیی، سود قابل نموده و در این زمینه با برنامه
  و دولت نماید. روستاهای را عاید مناطق اعم از شهرها و امالحظه

 ی زیادی استهایتوانمنداستان تهران نیز که در این زمینه دارای 
های مختلف گردشگری تفریحی، گردشگری تاریخی و در زمینه(

ای، تواند در سطوح مختلف محلی، منطقهگردشگری مذهبی) می
های توسعه استان المللی ایفای نقش نموده و در برنامهملی و بین

بگیرد. همچنین در  بر عهده در اقتصادای را نقش قابل مالحظه
های مناطق با توجه به اهداف و شاخص استان نیز نقش همه

در آنها یکسان نبوده و تفاوت چشمگیری را با یکدیگر  گذارتاثیر
  دهند.نشان می

رفتن همه نظرگ شده در این پژوهش و با دربا توجه به اهداف مطرح
توان شود که نمیجوانب وضعیت موجود در استان مشخص می

 صورتبهیی که باید در این بخش انجام بگیرد را هایگذارهیسرما
ی نمود زیرا دادن این امکان به بندمیتقسمساوی بین همه مناطق 

بعضی از مناطق توجیه اقتصادی نداشته و برخی دیگر از مناطق نیز 
با کمبود منابع مواجه شده و در حد ظرفیت آنها نخواهد بود؛ 

های ساس شاخصبندی مناطق برابنابراین ابتدا به سطح
دهد، منطقه شده پرداخته شد که نتایج حاصل نشان میتعریف

ی قرار گرفته بندمیتقسی در رتبه اول این شهررنمونه گردشگری 
است؛ دلیل این مهم آن است که در این شهر گردشگری مذهبی 

دلیل وجود حرم حضرت عبدالعظیم) بسیار بیشتر از سایر انواع (به
نفر). در  ونیلیم۱۰طور میانگین ساالنه حدود آن برجسته است (به

اند که در نواحی شرقی ی بعدی نیز عمومًا مناطقی قرار گرفتههارده
دلیل تواند بهاند. این امر نیز میو شمالی استان تهران قرار گرفته

شرایط مستعد آب و هوایی در فصول مختلف سال و تناسب آن با 
باشد. همچنین نواحی جنوب نوع گردشگری موجود در این مناطق 

اهمیت  دهندهنشاناند که ی پایینی قرار گرفتههاردهغربی استان در 
کمتر آنها برای گردشگران با توجه به وضعیت موجود آنها است. با 

توسعه  هاخوشهتوان با در نظرگیری این مدیریت مناسب می
  .درآوردگردشگری را در استان به شکل پایدار 

 . کمبود۱توان به دو مورد اشاره نمود.پژوهش می ایهاز محدودیت
 بازه یک در پژوهش . انجام۲بهتر؛  گیری نتیجه برای اطالعات
  نباشد. طوالنی مدت برای برای تعمیم قابل شاید که خاص زمانی

  شوند:پژوهش در سه بخش ارایه می پیشنهادات
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 در دقیق و موردی مطالعه و هاشاخص افزایش راستای در . تالش۱
  گردشگری سنجش و توسعه عوامل با ارتباط

 گردشگری توسعه زمینه در متدوال صورتبه هاپژوهش . انجام۲
  بهتر ریزی برنامه منظوربه
 موثر عوامل شناسایی برای علمی مختلف هایروش از . استفاده۳
  گردشگری توسعه بر
  

  گیرینتیجه
 یمناطق نمونه گردشگر ییتوسعه فضا ینهبه یارایه الگومنظور به

 یارهچندمع گیرییمدر استان تهران با استفاده از روش تصم
TOPSIS ،۳شوند که مناطق واقع در خوشه از یکدیگر تفکیک می

، مناطق واقع در نواحی ۱نواحی شرقی و شمالی استان در خوشه 
و مناطق واقع در نواحی  ۲غربی، مرکزی و جنوب شرقی در خوشه 

  گیرند.قرار می ۳وشه جنوب غربی در خ
  

پور که  یاز خانم دکتر زهرا احمد یتشکر و قدردان: تشكر و قدردانی
  را متقبل شدند. یپژوهش حاضر زحمات فراوان یبرا

  : موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است.تاییدیه اخالقی
  : موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است.تضاد منافع
	نویسنده گزارش نشده است.: موردی از سوی منابع مالی
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