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 ي مرنجاب  ي اکوتوریسم در منطقه ها و راهبردهاي توسعه تحلیل و ارزیابی پتانسیل

  دانشیار گروه جغرافیاي طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران  ،مهران مقصودي

  استادیار گروه جغرافیاي طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران ،پور اکبر شمسی  علی
  جوي دکتري ژئومورفولوژي دانشگاه تربیت مدرسدانش ،فاطمه نوربخشسیده

  خته کارشناسی ارشد دانشگاه تهرانآمودانش ،پناه اسرمیمهدي یزدان
  

  چکیده
ــته      ــل برجس ــی از عوام ــادي و یک ــوثر اقتص ــم و م ــائل مه ــی از مس ــروزه یک ــگري، ام ــاط  گردش ي ارتب

مــدیریت گردشــگري  هــاي هــدف از ایــن پــژوهش ارزیــابی و یررســی برنامــه . اجتمــاعی و فرهنگــی اســت
ــع، اهــداف  و  ي نمــک ي مرنجــاب، واقــع در جنــوب دریاچــه در منطقــه مشــخص نمــودن مشــکالت و موان
پـژوهش حاضــر، بـه بررســی و   . توســعه اکوتوریسـم اســت  گردشـگري منطقــه، در راسـتاي  هــاي  و سیاسـت 

تژیک هــا و تهدیــدها بــا اســتفاده از تکنیــک مــدیریت اســترا تجزیــه و تحلیــل نقــاط قــوت، ضــعف، فرصــت
SWOT      ــت ــرده اسـ ــب را ارائـــه کـ ــاي مناسـ ــت، راهبردهـ ــه و در نهایـ ــرایط ویـــژه . پرداختـ  ي شـ

روش . هــاي منطقــه بــراي جــذب گردشــگر اســت  تــرین توانمنــدي از مهــم و ژئوتوریســمی ژئومرفولــوژیکی
ــی از  ــر تلفیق ــق حاض ــه دو تحقی ــت  اي و روش کتابخان ــدانی اس ــات می ــه در. مطالع ــالوه  روش کتابخان اي ع

عـه بـه   جطریـق مرا  از اطالعـات کمـی   خصوصـاً ، نیـاز  اطالعـات مـورد   برخـی از ، موضـوع  مرتبط بـا بر متون 
ــه ــا کتابخان ــازمان ه ــع وس ــا جم ــد ه ــدانی .آوري ش ــات می ــع، در روش مطالع ــات جم ــق ، آوري اطالع از طری

ــتقیم   ــاهده مس ــیلم (مش ــس و ف ــاحبه و، )عک ــش مص ــد  پرس ــام ش ــه انج ــداد   . نام ــتا تع ــن راس  10در ای
روش دلفـی پرشــد، سـپس بــا اسـتفاده از مــدل برنامـه ریــزي اسـتراتژیک ســوآت تجزیــه و      پرسشـنامه بــه  

ــد ــل ش ــاي آن  . تحلی ــدند و راهبرده ــابی ش ــارجی ارزی ــی و خ ــل داخل ــت عوام ــد  در نهای ــتخراج ش ــا اس . ه
ــاي    ــه راهبرده ــی و خــارجی نشــان داد ک ــاتریس داخل ــیش WOاســتخراج م ــت ب ــرا   اولوی ــراي اج ــري ب ت

ــن عوا  ــاً ای ــد و نهایت ــه دارن ــاتریس برنام ــل توســط م ــی   م ــردي کم ــزي راهب ــب ) QSPM(ری ــه ترتی ــ 1ب ـ
ــامتی خــدماتی،    ــود وضــعیت واحــدهاي اق ــه2احــداث و بهب ــ ارائ ــات گســترده،  ـ ــ حفاظــت از 3ي تبلیغ ـ

ــه ــگري،  جاذب ــاي گردش ــل  4ه ــبکه حم ــاي ش ــ ارتق ــه،   ـ ــل منطق ــا   5ونق ــص ب ــروي متخص ــت نی ــ تربی ـ
بــا فرهنــگ گردشــگري  آشــنا کــردن مــردم بــومی ـــ6گیــري از مراکــز آمــوزش گردشــگري کاشــان  بهــره

  .بندي شدند گذاران، اولویت توسط مراکز آموزشی کاشان با هزینه دولتی ویا سرمایه

  واژگان کلیدي 
  ي نمک ، مرنجاب، دریاچهSWOT، تحلیل اکوتوریسمتوریسم، 

                                                
 -  نویسنده مسئول                                                Email: maghsoud@ut.ac.ir  
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 26                                           . . . ي اکوتوریسم  ها و راهبردهاي توسعه تحلیل و ارزیابی پتانسیل

 

  ـ مقدمه  1
انی پذیرفتـه شـده و کشـورهاي    امروزه صنعت توریسم به عنوان یک مقوله مهم و تاثیرگذار در اقتصاد جهـ 

ي گردشگري زمـانی   توجه به مقوله. نمایند اي پایدار، در این راستا تالش می مختلف دنیا براي رسیدن به توسعه
اساس آمارهاي موجود، صنعت گردشگري امروزه به عنوان دومین منبع درآمـد بـیش    کند که بر تر جلوه می مهم
آید و راهبردي است براي افزایش درآمـد و فقرزدایـی ایـن کشـورها،      کشور در حال توسعه به حساب می 49از 
درصـد از اشـتغال جهـان     43بـیش از   2010تـا سـال   ) WTO(بینی سازمان گردشگري جهانی  اساس پیش بر

). 1388: 26، سـقایی  3 :1387محمـدي ده چشـمه و زنگـی آبـادي     (مربوط به بخش گردشگري خواهد بـود  
هـاي فـراوان    توانـد بـه دلیـل برخـورداري از قابلیـت      از اقتصاد تک محصولی، مـی کشور ایران نیز جهت رهایی 

تاریخی، فرهنگی و طبیعی در عرصه گردشگري و با داشتن راهبرد مناسب، به سطح مطلوبی از توسـعه دسـت   
 . یابد

 ي توریسم در محیط زیست انسان، جغرافیدانان را بـرآن داشـت کـه در ایـن زمینـه     اثرات زیانبخش توسعه
بـدین منظـور در جهـان، از اواسـط قـرن بیسـتم تـاکنون، در عـالم         . بطور جدي به مطالعه و تحقیق بپردازنـد 

شناسی رویکردهایی به سوي گردشگري رخ داده است و با توجه به مدت زمان کوتاه آغاز  گردي و زمین طبیعت
. گـذارد  ازین خود را پشت سر مـی اي هنوز مراحل آغ رشتهها در طول ده سال اخیر، این موضوع چند این بررسی

هـاي   بخـش عمـده جاذبـه    3هاي گردشگري را بـه   در مطالعات خود منابع و جاذبه) 1991( 1ادوارد اینسکیپ
، )1999(2وارر. بنـدي کـرد   سـاخت و ویـژه تقسـیم    هـاي انسـان   هاي فرهنگی و تاریخی و جاذبه طبیعی، جاذبه

نه توریسم و اکوتوریسم کاسـتاریکا و کنیـا را مـورد نقـد     فعالیت کم مسئوالن و ضعف تاسیسات دولتی در زمی
  . قرار داده و تاثیرات صنعت اکوتوریسم در تحول اجتماعیـ اقتصادي این مناطق بررسی کرده بود

) 2002( 4گـان . در کتاب خود به مدیریت گردشگري فرهنگـی پرداخـت  ) 2001(3در این رابطه بونی فس 
وارر و . ي نظـام گردشـگري را بـه دو گـروه عرضـه و تقاضـا تقسـیم کـرد        در مطالعات خود تمام عناصر و اجـزا 

وحـش بررسـی    محیطـی آن از دیـد حیـات    ، در مقاله خود، ادبیات اکوتوریسم و اثـرات زیسـت  )2007(5الوتونا
در کتـاب خـود، اثـرات، پتانسـیل و امکـان تجزیـه و تحلیـل اکوتوریسـم در         ) 2009( 6ورینـگ و نیـل  . کردند

  . توسعه را بررسی کردندکشورهاي در حال 
. منطقه پرداخـت  در مطالعه خود در محدوده اشترانکوه، به پهنه بندي توان اکوتوریسمی) 1386(زاده  منشی

نسبتاً نوینی اسـت، اکنـون در نقـاط مختلـف دنیـا        ، که روش7SWOTگردي با تکنیک  مدل مدیریت طبیعت
، با استفاده از مدل سوآت بـه تجزیـه و تحلیـل عوامـل     )1999( 8مثالً هوبن و لنی. گیرد مورد استفاده قرار می

هـاي کوچـک و متوسـط     تواند مددرسان مـدیران شـرکت   موثر در مدیریت کسب و کار پرداختند، این مقاله می

                                                
١ - Inskeep, Edward 
٢ - Wearer 
٣ - Bonifes 
٤ - Gun,Clare 
٥  - David Wearer & Laura J.Lawtona 
٦  - Stephan Wearing & John Neil 
٧ - Strangeness, Weakness, Opportunities & Treats 
٨ - G.Houben & K.Lenie 
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 27                1391بهار ، هفتم، شماره دوممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 

را  در مطالعه خود در پارك ملی آمریکا با استفاده از مدل سوآت، چـارچوبی مفهـومی   ) 2004( 1نیلسون. باشد
ها و  منطقه مورد مطالعه خود فراهم نمود و از این طریق، کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصت براي تحلیل سیستمی 

-پردازان برنامـه  ، از اولین نظریه)1381( 2برایسون. تهدیدهاي موجود در پارك را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
را کمکی بـراي ایـن    هاي دولتی و غیرانتفاعی، این مدل ریزي استراتژیک، در مطالعه خود بر روي سازمانبرنامه

در رابطـه بـا روش   . هـاي جدیـد دانسـت    العمل، نسبت به موقعیتها همچنین جوامع، براي ارائه عکس سازمان
مـدل سـوآت را بـراي طراحـی شـهري بکـار بـرد و        ) 1384(کار مدیریت استراتژیک سوآت در داخل کشور، گل

ن خصـوص بـه مطالعـه و ارزیـابی زیسـت      در ای)1385(نوري و همکارانش . نو در طراحی شهري برداشت قدمی
هاي استراتژیک توسعه صنعتی ایران پرداختند و کلیه نقاط قوت و ضـعف سیسـتم را بررسـی     محیطی سیاست

سازي بافت فرسوده محله سـیروس تهـران بکـار بـرد و      مدل سوآت را در به)1386(کردند، اکبرپور سراسکانرود
راهکارهـاي  ) 1387(افتخـاري و همکـارانش  . ي آن استخراج نمـود ها راهکارهاي خود را از طریق ماتریس تمامی

توسعه گردشگري روستایی را با استفاده از این مدل در دهستان لواسان کوچک بررسی کردنـد و کلیـه زوایـاي    
هاي راهبردي مطرح شده و ماتریس آنها، توسـعه   با بیان استراتژي) 1388(گر و همکاران  نوحه. آن را سنجیدند

  . یسم در قشم را مورد بررسی قرار دادندصنعت تور

3
2

از جملـه  ). 1383:10جـداري عیوضـی،   (ي مناطق خشک و بیابانی قـرار دارد   وسعت ایران در محدوده 
هـاي قـوي    هاي مناطق خشک و بیابانی، وجود عوارض بکر ژئومورفولوژیکی است که به عنـوان پتانسـیل   ویژگی

هـاي   هایی، وجـود موانـع و محـدودیت    رغم وجود چنین پتانسیل لکن علی. رود شمار می بهبراي جذب گردشگر 
کـه توسـعه ایـن صـنعت در      طوري با مشکل مواجه ساخته است، به ها فراوان، توسعه، توریسم را در این محدوده

  ). 56 :1384زاده،  منشی(باشد  ها و برآوردن نیازهاي توسعه آن می این مناطق درگرو رفع این محدودیت
هـاي خـاص    به عنـوان بخشـی از سـرزمین ایـران، داراي جاذبـه     ) منطقه موردي مرنجاب(دشت کویر ایران 

ریـزي   هاي گردشگري آن و برنامه است که در صورت مطالعه و شناسایی قابلیت  ژئومورفولوژیکی و ژئوتوریسمی
اده را دارد کـه پیـرو آن شـاهد تحـول     العـ  فـوق  ي توریسمی  الزم در این خصوص، قابلیت تبدیل به یک منطقه

ي از نظـر تنـوع اشـکال     ایـن منطقـه  . گیر اقتصادي در این منطقه و شهرستان آران و بیدگل خواهیم بود چشم
که در صورت معرفی و اجـراي   طوري هاي جانوري و گیاهی همساز با کویر غنی است، به ژئومورفولوژیکی و گونه

  . طیفی وسیعی از گردشگران نقاط مختلف کشور و جهان را پذیرا باشدتواند  هاي مناسب، می ریزي برنامه
  :توانیم به صورت زیر بیان کنیم  اهداف این پژوهش را می
 ها و امکان سنجی توسعه اکوتوریسم منطقه مرنجاب ـ ارزیابی جامع توانمندي

هـا در   ي فعالیـت به نحوي که راهگشا گردشگريهاي  مشخص نمودن مشکالت و موانع، اهداف و سیاستـ 
  .این زمینه باشد

  ـ موقعیت طبیعی منطقه2
قـرار گرفتـه    35 51تـا   05  51و طـول   15 34درجه تـا   34ي مورد مطالعه بین عرض جغرافیایی  منطقه

است و از نظر تقسیمات کشوري در بخش کـویرات، شهرسـتان آران و بیـدگل، در شـهر کاشـان و جـز اسـتان        

                                                
١ - Nelson 
٢  - Bryson  
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آبـاد و   آبـاد، کاشـان، حسـین    ترین شهرها به منطقـه بـه ترتیـب آران و بیـدگل، نـوش      کنزدی. باشد اصفهان می

 823تـا   910ارتفاع منطقه از جنوب به شـمال  ). 1شکل(ابوزیدآباد است، روستاهایی نیز در منطقه وجود دارد 
ده امـام، کـوه   شامل سیاه کوه، ارتفاعات دواز) متر 2000تا  1500(بخش کوهستانی این منطقه با ارتفاع . است

رسوبات منطقه همگی متعلـق بـه دوران کـواترنر بـوده و     . آب، سفیدآب و تالبور است هاي یخ لطیف، رشته کوه
براي دسترسی به منطقه سه مسیر اصلی وجود دارد، ابتـدا مسـیر شـهر    . باشد درصد می 5/0شیب متوسط آن 

کویر است که از پیشوا آغاز شده و  ك ملیآران به سمت پادگان و سپس جاده خاکی مرنجاب، دیگري مسیر پار
مسیر سوم . شود سپس به قصربهرام و بعد از آن به کاروانسراي سفیدآب رسیده و از آنجا به مرنجاب منتهی می

  .، مسیر کاشان به ابوزیدآباد و مرنجاب است
  
   

      
  

  ـ موقعیت منطقه در تقسیمات کشوري ایران 1شکل 
  

غربـی منطقـه را آران و بیـدگل تشـکیل      ي جنوب محدوده.  باشد هزار هکتار می 32وسعت منطقه درحدود 
انـد   اي که درامتداد شمالیـ جنـوبی کشـیده شـده    هاي ماسه از شمال، به دریاچه نمک و از شرق به تپه. دهد می

ه و دریاچـه  ، و از غرب بـه کـویر مسـیل   )کاروانسراي سفیدآب و قصربهرام(و نهایتاً به پارك ملی کویر) بندریگ(
  .شود نمک حوض سلطان و حوض مره منتهی می

 1/13ي دمـاي منطقـه    ي سلسـیوس، میـانگین کمینـه    درجـه  8/19ي دما در این منطقـه   میانگین ماهانه
کمینـه و  . ي سلسیوس اسـت  درجه 6/26سال  38ي دماي ساالنه در طی  سلسیوس و میانگین بیشینه  ي درجه

بندي آمبـرژه در اقلـیم    این منطقه طبق طبقه. ي سلسیوس است درجه 5/46ـ و 7/8ي دماي منطقه نیز بیشینه
هـاي شـنی    شـود و وجـود تپـه    ترین نوع خـاك کـویر مرنجـاب را شـامل مـی      بیش X.2تیپ . بیابانی قرار دارد

در حـال حاضـر   . شـود  ترین محدودیت این تیپ محسوب می فرسایش بادي عمده. ترین مشخصه آن است عمده
  .ترین قابلیت این منطقه دانست توان مهم میاراضی بایر را 

گـردد   ي اطراف آن از نقطه نظر ژئومورفولوژي یـک دشـت سـیالبی محسـوب مـی      دریاچه نمک، و محدوده
  ). 1375:270خسرو تهرانی، (

هـایی از اسـفناج، گنـدمیان، گـز، درمنـه، جغجغـه،        گونه گیاهی اصلی که شامل گونه 8در منطقه مرنجاب 
جـات اسـت کـه     و شکرتیغال است، شناسایی شده و محصوالت کشاورزي منطقه پنبه و صـیفی خارشتر، اسپند 

هـاي متعـددي    ها و چـاه  منطقه از نظر منابع آبی زیرزمینی داراي چشمه. زراعت آبی و با استفاده از قنات است
  .هایی فصلی است ها و رودخانه ها، آبریزها، قنات هاي سطحی داراي مسیل بوده و از نظر آب
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه: 2شکل

  ها ـ مواد و روش 6
ویژه صنایع خدماتی و از جملـه صـنعت گردشـگري در محیطـی پویـا و       ها و صنایع، بهامروزه تمامی بخش

دادهاي داخلـی و  طور دائم بـر رویـ   سازد تا بهها را ناگزیر می این موضوع آن. باشندمتغیر مشغول به فعالیت می
خارجی و روند تغییرات نظارت داشته باشند، و بدین ترتیب بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضروت خـود را  

  .با تغییرات وفق دهند
چه که براي جامعه و یا یک سیستم مهم است، معطـوف سـاخته،    ریزي استراتژیک توجه خود را به آنبرنامه

ها در تخصیص منابع گیران در رویارویی با شرایط متغیر و تعیین اولویتچارچوبی را جهت مساعدت به تصمیم
  .سازدها فراهم می و فعالیت
گشـایی گروهـی اسـت کـه نیازمنـد بـه یـک         ریزي توریسم و توسعه گردشـگري یـک فراینـد مسـأله     برنامه

گاهانـه و شـفاف صـورت    سازي آ هاي تحلیلی و تصمیم این امر با استفاده ازتکنیک. ریزي استراتژیک است برنامه
یـا همـان سـوآت     SWOTشود تکنیـک   ها که امروزه بسیار نیز از آن استفاده می یکی از این تکنیک. پذیرد می

  ).1388:4گر،  نوحه(است 
هـا و تهدیـدها بـا اسـتفاده از تکنیـک       پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت

ـ تلفیـق نقـاط قـوت و    1یق این عوامل با یکدیگر، چهار استراتژي و یا راهبرد سوآت پرداخته و در نهایت با تلف
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ــ تلفیـق نقـاط    4و  3WOـ تلفیق نقـاط ضـعف و فرصـت    3؛ 2STـ تلفیق نقاط قوت و تهدید 2؛ SO1فرصت 

  . را ارائه کرده استWT 4ضعف و تهدید 
از بـین بـردن نقـاط ضـعف و     هـاي منطقـه بـراي     گیري از نقاط قوت و فرصـت  این راهبردها در جهت بهره

  .تهدیدها در جهت توسعه در منطقه است
  .گرفته است گیري صورتي ورودي، مقایسه و تصمیم تدوین راهبردهاي کالن، در سه مرحله

در مرحلـه دوم  . شودي اول شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی می مرحله
در این پژوهش بـراي  . انواع راهبردها مورد بررسی قرار گرفتند SWOTیه ماتریس که مرحله مقایسه است با ته

ها، نقاط ضعف، نقاط قوت و ارزیـابی  تدوین راهبردهاي کالن گردشگري منطقه از دو ماتریس تهدیدات، فرصت
ت گیري است راهبردهاي بـه دسـ   در مرحله سوم که مرحله تصمیم. عوامل داخلی و خارجی استفاده شده است

-ي مقایسه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با استفاده از ابزاري به نام ماتریس برنامـه  آمده در مرحله
  . بندي شدنداولویت )QSPM(5ریزي راهبردي کمی 

  
  

  هاي تحقیق ـ یافته 7
، نظـرات  ها و پیمایش صورت گرفته با روش دلفیي ورودي است، پس از بررسی ي اول که مرحله در مرحله

چنین تعدادي از اساتید دانشکده جغرافیا کـه   کارشناسان ارشد رشته جغرافیا و هم(کارشناسان امر گردشگري 
اخـذ  ) انـد  اند و همگی به نوعی در زمینه گردشگري و به ویژه ژئوتوریسم تخصص داشته از منطقه بازدید داشته

میـزان  (دشـگري منطقـه مرنجـاب، ضـریب     هـاي گر  سپس در مورد نقاط قوت، ضعف، تهدیـدها و فرصـت  . شد
شـود و  داده مـی » بسیار مهـم اسـت  « 1تا » اهمیت ندارد«اهمیت این عوامل در صنعت گردشگري که از صفر 

 1به میزان اهمیت این عوامل در گردشگري مرنجاب نمـره  (ي  و رتبه) ها باید برابر یک شودمجموع این ضریب
نشـان دهنـده قـوت بسـیار بـاالداده       4بیانگر نقطه قوت و نمره  3ه ضعف کم، نمر 2بیانگر ضعف اساسی، نمره 

ها از ضرب ضریب در رتبه به دسـت آمـد و در نهایـت مجمـوع      آوري شد و امتیاز نهایی آنها جمع آن) شودمی
اسـتخراج  ) 2و  1جدول (سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی . ها محاسبه شد امتیاز نهایی آن

  .شد
  
  
  
  
  
 

                                                
١ - Strength- Opportunities 
٢- Strength- Threats 
٣- Weakness- Opportunities 
٤- Weakness- Threats 
٥- Quantitative Strategic Planning Matrix 
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 )١IFAS(ـ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر گردشگري منطقه مرنجاب1جدول
  

  .محاسبات براساس مطالعات میدانی و نتایج حاصل از آن می باشد: مأخذ

                                                
Internal factor analysis summary - ١   

  توضیحات  امتیاز نهایی  رتبه  ضریب  عوامل داخلی

S1  پایین بودن هزینه خدمات و
 تسهیالت گردشگري منطقه 

  کم هزینه یا بدون هزینه بودن بازدید از مطقه  124/0 1/3 04/0

S2    هــاي  تنـوع و تعـدد جاذبـه
یعــی و فرهنگــی گردشــگري طب

  قابل توسعه
1/0 3/3  33/0  

هاي متفاوت گیاهان و جـانوران کـویري، وجـود     گونه
  اجزاء و عناصر تیپیک کویر

S3  واقع شدن در مرکز ایـران از
 نظر جغرافیایی

  .دسترسی براي همه ایرانیان مهیا است   225/0 3 075/0

S4   توجه افراد آگاه به صـنعت
 گردشگري

07/0 5/2 175/0  
تر از دیگر افراد در  ار نظر کیفی افراد تحصیل کرده بیش

  تبلیغات موثرند
S5 تر گردشگر جذب بیش= نزدیکی به پایتخت  14/0 2 07/0  نزدیکی به پایتخت  
S6 امکان انجام هر گونه برنامه ریزي در منطقه  2/0 2 1/0 ها دولتی بودن زمین  

S7 09/0 3  03/0  منطقه هموار بودن  
دید براي همه گروههاي سـنی و حتـی افـراد    امکان باز

  بیمار
W1   آشنایی کم مردم منطقه بـا

 فرهنگ گردشگري
  استقبال کمتر از گردشگران= آگاهی کمتر   09/0 8/1  05/0

W2  فقدان نیروي متخصص در
 بخش گردشگري

  شود نبود راهنما موجب ناشناخته ماندن عوارض می  0945/0 35/1 07/0

W3 قـل  ضعف شبکه حمل و ن
 منطقه

  امکان بردن وسیله نقلیه به منطقه مقدور نیست  102/0 7/1 06/0

W4  کمبود واحدهاي اقامتی و
 خدماتی

  گردشگري بی رونق= تر امکانات رفاهی کم  12/0 2/1 1/0

W5 هاي  عدم حفاظت از جاذبه
 گردشگري و تخریب آن

  تر منطقه و نهایتا نیامدن گردشگر تخریب بیش  119/0 7/1 07/0

W6 ــدودیت ــاي  محـــ هـــ
  منطقه اقلیمی

08/0  3 24/0  
مـاه از   5اقلیم منطقه که امکان بازدید از منطقه را براي 

  سال محدود می سازد
W7 امکان ایجاد فضاي سبز در منطقه محدود است  01/0 1  01/0  نبود فضاي سبز  

W8 06/0 5/1  04/0  عدم وجود تبلیغات  
و در تبلیغات کم باعث عدم شـناخت و آگـاهی افـراد    

  نتیجه کمبود ورود گردشگر می شود
W9    نا آشنایی مردم بـه علـوم

  الکترونیک
  گردشگري با تجارت الکترونیک، علم روز است  035/0 1  035/0

    1545/2   1 مجموع
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بیـانگر آن اسـت کـه نقـاط ضـعف      ) 1535/2مـره نهـایی   مجموع ن(ي نهایی از ارزیابی عوامل داخلی  نتیجه

اي تـدوین شـود کـه    گونـه  تر است و راهبردهاي کالن باید بـه  گردشگري منطقه مرنجاب از نقاط قوت آن بیش
  .بتوان این نقاط ضعف را برطرف نمود

  )EFAS1 (ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر گردشگري منطقه مرنجاب : 2جدول
  توضیحات  امتیاز نهایی  رتبه  ریبض  عوامل خارجی

O1      نگرش مثبت مسـئولین و مـدیران دولتـی و بهبـود
 ها نسبت به توسعه مناطق کویري کرد آن عمل

07/0 2/3 224/0  
ها  به علت کویري بودن ایران امروزه مسئولین از توسعه آن

  .کنند  استقبال می

O2 203/0  9/2 07/0  تعداد کم رقباي فعال در زمینه گردشگري  
به علت زیاد نبود متقاضی گردشگري افـراد فعـال در ایـن    

  .بخش زیاد نیستند

O3 264/0 3/3 08/0 وجود سرمایه گذاران بالقوه در زمینه گردشگري  
رشد و توسعه سـریعتر صـنعت   = سرمایه گذاري در منطقه 

  .توریسم 

O4 ایجاد فرصت شغلی براي افراد بومی  27/0 3 09/0 اشتغال زایی  

O5 مبادالت فرهنگی میان گردشگران و مردم بومی  04/0 2 02/0  الت فرهنگیمباد  

O6 جذب گردشگر خارجی سودآوري و رونق اقتصادي  08/0 2 04/0 درآمد ارزي براي کشور با جذب گردشگر خارجی  

O7 ردشگرتر گ جذب بیش= وجود افراد متخصص گردشگري   15/0 3  05/0  بهره گیري از مراکز آموزشی گردشگري کاشان  

O8 گردشگر= محیط زیست پاك تر= ↑مشارکت   06/0 2  03/0 مشارکت مردم در جهت حفظ محیط زیست↑  

O9 06/0 2 03/0 ایجاد رابطه میان شهرها و روستاهاي منطقه  
هاي مختلف منطقه براي جـذب   ارتباط و اتحاد میان قسمت

  گردشگر

O10 مخازن عظیم نمک ، شدت باد منطقه و  انرژي تابشی  28/0 5/3 08/0 استفاده صنعتی از کویر ،. . .  

T1 جذب گردشگر= ↑امکانات = ↑بودجه  36/0 4 09/0 عدم اختصاص بودجه جهت توسعه گردشگري↑  

T2 هاي اجرایـی و عـدم پاسـخگوي     تقلیدي بودن طرح
  ها در منطقه آن

04/0  1 04/0  
اجراي طرحهاي گردشگري مناطق متفاوت با کـویرو عـدم   

  ها در کویر پاسخ این طرح

T3 06/0 2  03/0  محلی ضعف اختیارات مسئولین  
کم شدن اختیارات مسئولین محلی و در نتیجه بروز برخـی  

  مشکالت

T4 ها بـه ورود   عدم مشارکت مردم بومی و مقاومت آن
  گردشگر

03/0  5/1 045/0  
افراد بومی شناخت کافی از صنعت گردشـگري و مزایـاي   

نـد و در نتیجـه بـا آن    وجود گردشگر در منطقه خـود ندار 
  کنند مقابله کرده یا مشارکت نمی

T5 144/0 8/1  08/0  المللی شرایط سیاسی ناپایدار ایران در سطح بین  
عدم ثبات سیاسی در جذب گردشگر خارجی اخالل ایجاد 

  کند می
T6      تصویر ذهنی منفی گردشـگران خـارجی نسـبت بـه
  ایران

  به ایران منفی استتبلیغات خارج از کشور نسبت   16/0 2  08/0

T7    ــعه ــاي توس ــام در رویکرده ــفافیت و ابه ــدم ش ع
  گردشگري

  هنوز تعریف جامعی از این صنعت ارائه نشده است  16/0 2  08/0

    59/2   1 مجموع

  .محاسبات براساس مطالعات میدانی و نتایج حاصل از آن می باشد: مأخذ

                                                
١ - External factor analysis summary 
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هـاي   آن اسـت کـه فرصـت   ) 59/2نمـره نهـایی   مجمـوع  (استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
تر از تهدیدات پیرامون آن بوده و در نتیجه راهبردهاي کـالن بـراي گردشـگري     فراروي گردشگري منطقه بیش

  .هاي محیطی به نحو احسن استفاده نموداي تدوین شود که بتوان از فرصتگونه منطقه باید به
انـواع راهبردهـا مـورد بررسـی قـرار       SWOTهیـه مـاتریس   ي مقایسه است با ت ي دوم که مرحله در مرحله

  . گرفتند
  ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف سوآت ـ ماتریس فرصت 3جدول

 
  نقاط ضعف  نقاط قوت  عوامل داخلی

  عوامل خارجی

S1  پایین بودن هزینه خدمات و تسهیالت
  گردشگري منطقه

S2 هاي طبیعی و فرهنگی  تنوع و تعدد جاذبه
  توسعهگردشگري قابل 

S3 واقع شدن در مرکز ایران از نظر جغرافیایی  
S4 توجه افراد آگاه به صنعت گردشگري  
S5 نزدیکی به پایتخت  
S6 ها دولتی بودن زمین  
S7 منطقه هموار بودن  

W1 آشنایی کم مردم منطقه با فرهنگ گردشگري  
W2 فقدان نیروي متخصص در بخش گردشگري  
W3 ضعف شبکه حمل و نقل منطقه  
W4 بود واحدهاي اقامتی و خدماتیکم  
W5 هاي گردشگري و تخریب  عدم حفاظت از جاذبه

  آن
W6 منطقه هاي اقلیمی محدودیت  
W7 نبود فضاي سبز  
W8 عدم وجود تبلیغات  
W9 نا آشنایی مردم به علوم الکترونیک  

 WOاستراتژي  SOاستراتژي   ها فرصت

O1  نگرش مثبت مسئولین و مدیران دولتی و
ها نسبت به توسعه مناطق  کرد آن بهبود عمل

  کویري
O2  تعداد کم رقباي فعال در زمینه

  گردشگري
O3 گذاران بالقوه در زمینه  وجود سرمایه

  گردشگري
O4 زایی اشتغال  
O5 مبادالت فرهنگی  
O6  درآمد ارزي براي کشور با جذب

  گردشگر خارجی
O7 گیري از مراکز آموزشی گردشگري  بهره

  کاشان
O8 در جهت حفظ  مشارکت مردم
  زیست محیط
O9  ایجاد رابطه میان شهرها و روستاهاي
  منطقه
O10 استفاده صنعتی از کویر  

کاهش (ها  پیروي از راهبرد رهبري هزینه ـ 1
خدمات گردشگري باتوجه به حضور کم رقبا 

)S1O2(  
هاي فرهنگی و طبیعی  توسعه منابع و جاذبه ـ 2

و گردشگري و اشتغال زایی با مدد مسئولین 
گیري از سرمایه گذاران  بهره

  )S2S6O1O3O4(بالقوه
ـ استفاده از نیروها و افراد آگاه براي ایجاد  3

در جهت حفظ محیط زیست و  هاي مردمی تشکل
تر شهر و روستاهاي  در پی آن ایجاد رابطه بیش

ها با  منطقه و نهایتا مبادالت فرهنگی آن
  )S4O5O8(گردشگران 

ر با توجه به دولتی استفاده صنعتی از کوی ـ 4
ها و نزدیکی به پایتخت  بودن زمین

)S5S6O10( 

  

تقویت نیروي متخصص با بهره گیري از مراکز  ـ 1
  )W2O7(آموزش گردشگري کاشان

ـ احداث و بهبود وضعیت واحدهاي اقامتی خدماتی  2
  )W4O3(از طریق سرمایه گذاران بالقوه

ارتقا شبکه حمل و نقل منطقه با کمک بخش  ـ 3
  )W3O1(ولتید
به کمک مردم و مسئولین  ها حفاظت از جاذبه ـ 4
)W5O1O8(  
ارائه تبلیغات گسترده به کمک مسئولین  ـ 5
)W8O1(  
آشنا کردن مردم محلی با فرهنگ گردشگري توسط  ـ 6

مراکز آموزشی کاشان با هزینه مسئولین ویا سرمایه 
  )W1O7O1O2(گذاران 

 WTاستراتژي  STاستراتژي   تهدیدها

T1      عدم اختصـاص بودجـه جهـت توسـعه
  گردشگري

T2 هاي اجرایـی و عـدم    تقلیدي بودن طرح

تر بر بازار گردشگري داخلی  تاکید بیش ـ 1
)S1S2S3T5T6(  
در بازار  تاکید بر کشورهاي اسالمی ـ 2

هاي داخلی منطقه و  با توجه به کلیه محدودیت ـ 1
تهدیدهاي خارجی باید تارفع این عوامل و اجراي 

هاي مناسب توسط بودجه مکفی ، کشورهاي  طرح
خارجی از بازار هدف حذف شوند و برروي گردشگري 
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  ها در منطقه پاسخگوي آن

T3 محلی ضعف اختیارات مسئولین  
T4     عدم مشارکت مـردم بـومی و مقاومـت

  ها به ورود گردشگر آن
T5     شرایط سیاسی ناپایـدار ایـران در سـطح
  المللی بین

T6   ـ ارجی تصویر ذهنی منفـی گردشـگران خ
  نسبت به ایران

T7    عـدم شــفافیت و ابهـام در رویکردهــاي
  توسعه گردشگري

  )S1S2S5T5T6(گردشگري خارجی
هاي گردشگري منطقه در  توسعه انواع جاذبه ـ 3

جهت شفاف ساختن رویکرد توسعه 
  )S2T7(ردشگريگ
توسط افراد آگاه منطقه  توجیه مردم بومی ـ 4
)S4T4(  

ردشگري به کمتر از یک داخلی تمرکز کرد تا گ
  )W8W1T4T5T6(روزکاهش یابد

  .محاسبات براساس مطالعات میدانی و نتایج حاصل از آن می باشد: مأخذ
  

هدف از این مرحله آن نیست که بهترین راهبردهاي گردشگري منطقـه مرنجـاب را مشـخص نمـود، بلکـه      
یی از ماتریس داخلی و خـارجی اسـتفاده   جهت تعیین راهبردهاي اجرا. هدف تعیین راهبردهاي قابل اجرا است

  .شد
و مـاتریس  ) 1535/2(نتایج حاصل از ترسیم اطالعات به دسـت آمـده از مـاتریس ارزیـابی عوامـل داخلـی       

گیـرد و  قرارمـی  5بیانگر آن است که در گردشـگري مرنجـاب در خانـه شـماره     ) 59/2(ارزیابی عوامل خارجی 
باشـد  هـا حفـظ و نگهـداري وضـع موجـود مـی       است که هـدف از آن ترین راهبرد براي آن راهبردهایی مناسب

  ).3شکل(
  

  گردشگري منطقه مرنجاب) IE1(نمودار ماتریس داخلی و خارجی : 3شکل

 
  نگارندگان: ماخذ 

                                                
١ - Internal & External  

1

2

3

4

1234

ماتریس داخلی و خارجی 
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ل 
وام

ی ع
زیاب

 ار
س

اتری
ی م

نهای
مره 

ن

قويمیانگین ضعیف

باال

متوسط

پایین

محدوده استراتژي محافظه کارانه   

موقعیت گردشگري 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 17

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-218-en.html


 35                1391بهار ، هفتم، شماره دوممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 

  
کارانـه  یا راهبردهـاي محافظـه   woراهبردهاي انتخاب شده در ماتریس داخلی و خارجی، همان راهبردهاي 

انـد، بنـابراین راهبردهـاي    ها، نقاط قوت و نقاط ضعف سوآت تدوین شدهت، فرصتاست که در ماتریس تهدیدا
  :ي مرنجاب عبارتند از خروجی تدوین شده براي گردشگري منطقه

  )W2O7(گیري از مراکز آموزش گردشگري کاشان  با بهره متخصصتقویت نیروي  ـ 1
  )W4O3(گذاران بالقوه ایهـ احداث و بهبود وضعیت واحدهاي اقامتی خدماتی از طریق سرم 2
  )W3O1(منطقه با کمک بخش دولتی ونقل حملارتقاي شبکه  ـ 3
  )W5O1O8(به کمک مردم و مسئولین  ها حفاظت از جاذبه ـ 4
  )W8O1(ارائه تبلیغات گسترده به کمک مسئولین  ـ 5
لین ویـا  ـ آشنا کردن مردم محلـی بـا فرهنـگ گردشـگري توسـط مراکـز آموزشـی کاشـان بـا هزینـه مسـئو             6

  )W1O7O1O2(گذاران  سرمایه
ي مقایسـه را   به دست آمده در مرحلـه  WOگیري است، بنابراین راهبردهاي  ي تصمیم ي سوم مرحله مرحله

  . بندي شدنداولویت 1در این مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد و
  

  )QSPM(ریزي راهبردي کمی ـ برنامه 4جدول

.  

  راهبردها

تخصص تقویت نیروي م
با بهره گیـري از مراکـز   
آمــوزش گردشــگري   

  کاشان

ــود  ــداث و بهب اح
وضعیت واحدهاي 
اقامتی خدماتی از 
ــرمایه   ــق س طری

  گذاران بالقوه

ارتقا شبکه حمل و 
ــا   ــه ب ــل منطق نق
  کمک بخش دولتی

حفاظـــــت از  
جاذبه به کمـک  
مــــــــردم و 

  مسئولین

ــات  ــه تبلیغ ارائ
گســـترده بـــه 

  کمک مسئولین

ــردم    ــردن م ــنا ک آش
ــومی ــ بـ ــگ بـ ا فرهنـ

گردشگري توسط مراکز 
ــا   ــان ب ــی کاش آموزش
هزینــه دولتــی ویــا   

  سرمایه گذاران
عوامل اصـلی تعیـین کننـده    

نمره   وزن  موفقیت
  جذابیت

جمع نمره 
نمره   ج  ن  ج  ن  ج  ن  ج  ن  جذابیت

  جذابیت
جمع نمره 

  جذابیت

S  

S1   پایین بـودن هزینـه
خـــدمات و تســـهیالت 

 گردشگري منطقه

  ـ  ـ  08/0  2  ـ  ـ  02/0  5/0  06/0  5/1  ـ  ـ 04/0

S2ــه ــاي  تنــوع جاذب ه
ــی   ــی و فرهنگـ طبیعـ

  گردشگري قابل توسعه
1/0 2  2/0  3  3/0  5/0  05/0  3/2  23/0  3  3/0  1  1/0  

S3واقع شدن در مرکز  
 ایران از نظر جغرافیایی

  ـ  ـ  15/0  2  ـ  ـ  1125/0  5/1  1125/0  5/1  ـ  ـ 075/0

S4 توجه افراد آگاه  
 به صنعت گردشگري

07/0 1  07/0  5/1  105/0  3/1  091/0  5/1  105/0  5/1  105/0  5/3  245/0  

S5 نزدیکی به  
  پایتخت

  091/0  3/1  105/0  5/1  ـ  ـ  14/0  2  105/0  5/1  14/0  2 07/0

S6  دولتی بودن  
 ها زمین

  ـ  ـ  12/0  2/1  1/0  1  25/0  5/2  3/0  3  ـ  ـ 1/0

S7 هموار بودن  
  منطقه

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  06/0  2  075/0  5/2  ـ  ـ  03/0

W
W1   آشنایی کم مـردم

منطقـــه بـــا فرهنـــگ 
  يگردشگر

  125/0  5/2  06/0  2/1  125/0  5/2  ـ  ـ  025/0  5/0  125/0  5/2  05/0

                                                
١ - Quantitative Strategic Planning Matrix 
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W2   فقــدان نیــروي

ــش   ــص در بخـ متخصـ
 گردشگري

07/0 5/3  245/0  5/1  105/0  5/0  035/0  2  14/0  2/1  084/0  5/1  105/0  

W3  ضعف شبکه حمل
 و نقل منطقه

  ـ  ـ  12/0  2  09/0  5/1  18/0  3  06/0  1  ـ  ـ 06/0

W4   کمبود واحـدهاي
 اقامتی و خدماتی

  ـ  ـ  ـ  ـ  05/0  5/0  1/0  1  35/0  5/3  1/0  1 1/0

W5  عــدم حفاظــت از
هاي گردشـگري و   جاذبه

 تخریب آن

  105/0  5/1  ـ  ـ  175/0  5/2  ـ  ـ  035/0  5/0  07/0  1 07/0

W6 هاي محدودیت  
  منطقه اقلیمی 

  ـ  ـ  12/0  5/1  12/0  5/1  04/0  5/0  04/0  5/0  ـ  ـ  08/0

W7 نبود فضاي  
  سبز 

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  01/0  1  ـ  ـ  01/0

W8 عدم وجود  
  تبلیغات

04/0  2  06/0  1  04/0  5/1  06/0  1  04/0  3  12/0  75/1  07/0  

W9    نا آشـنایی مـردم
  به علوم الکترونیک

0875  5/2  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  0875/0  5/2  035/0
/0  1  035/0  

O

O1   ــت ــرش مثبـ نگـ
ــئولین و بهبـــو  د مسـ

ها نسبت به  کرد آن عمل
 توسعه مناطق کویري

07/0 2  14/0  3  21/0  5/2  175/0  5/3  245/0  3  21/0  5/3  245/0  

O2    تعداد کـم رقبـاي
فعــــال در زمینـــــه  

  گردشگري
07/0 5/0  035/0  2  14/0  5/0  035/0  2  14/0  2/1  084/0  5/1  105/0  

O3  وجـــود ســـرمایه
گذاران بالقوه در زمینـه  

 گردشگري

08/0 2  16/0  75/
3  3/0  5/3  28/0  5/3  28/0  3  24/0  5/1  12/0  

O4 135/0  5/1  ـ  ـ  135/0  5/1  135/0  5/1  18/0  2  225/0  5/2 09/0 اشتغال زایی  

O5 مبادالت  
  فرهنگی 

  03/0  5/1  ـ  ـ  ـ  ـ  01/0  5/0  03/0  5/1  02/0  1 02/0

O6   درآمد ارزي بـراي
کشور با جذب گردشـگر  

 خارجی

  08/0  2  08/0  2  1/0  5/2  08/0  2  04/0  1  ـ  ـ 04/0

O7  بهـــره گیـــري از
ــز آموزشــــی   مراکــ

  گردشگري کاشان
  165/0  3/3  075/0  5/1  05/0  1  06/0  2/1  ـ  ـ  175/0  5/3  05/0

O8  مشارکت مردم در
ــیط    ــظ مح ــت حف جه

 زیست

03/0  2  06/0  5/1  045/0  2  06/0  5/3  105/0  5/1  045/0  5/2  075/0  

O9   ایجاد رابطه میـان
ي شـــهرها و روســـتاها

 منطقه

  06/0  2  ـ  ـ  ـ  ـ  045/0  5/1  015/0  5/0  045/0  5/1 03/0

O10 استفاده صنعتی از  
 کویر

  ـ  ـ  ـ  ـ  16/0  2  16/0  2  08/0  1  ـ  ـ 08/0

T

T1  ــاص عـــدم اختصـ
ــعه   ــت توس ــه جه بودج

 گردشگري

09/0 2  18/0  5/2  225/0  5/3  315/0  3  18/0  5/2  225/0  2/1  108/0  

T2  ــودن ــدي بـ تقلیـ
و عـدم  هاي اجرایی  طرح

هـــا در  پاســـخگوي آن
  منطقه

  ـ  ـ  ـ  ـ  1/0  5/2  1/0  5/2  1/0  5/2  ـ  ـ  04/0

T3   ــارات ــعف اختی   045/0  5/1  075/0  5/2  06/0  2  066/0  2/2  06/0  2  03/0  1  03/0ض
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  محلی مسئولین
T4  عـــدم مشـــارکت

مـردم بـومی و مقاومــت   
  ها به ورود گردشگر آن

03/0  2  06/0  2  06/0  3/1  039/0  1  03/0  5/2  075/0  5/2  075/0  

T5   ــی ــرایط سیاس ش
ناپایدار ایران در سـطح  

  المللی بین
  ـ  ـ  16/0  2  ـ  ـ  04/0  5/0  ـ  ـ  ـ  ـ  08/0

T6  تصور ذهنی منفـی
توریسم خارجی نسـبت  

  به ایران
  ـ  ـ  16/0  2  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  08/0

T7   ــفافیت و ــدم ش ع
ــاي   ــام در رویکرده ابه

  توسعه گردشگري
08/0  5/0  04/0  2  16/0  1  08/0  2  16/0  5/1  12/0  1  08/0  

/0005    92/2    8185/2    0175/3    2675/2     مجموع  
3    2/2  

  بسیار جذاب    ـ 4داراي جذابیت معقول   ـ 3تاحدي جذاب  ـ 2بدون جذابیت  ـ 1: نمره جذابیت 
  .ندارد  خط تیره یعنی عامل هیچ نقش مهمی٭

  
ي  هـا را بـه ترتیـب از نمـره     تـوان آن ردهـا، مـی  هاي جذابیت هر یک از راهبي جمع مجموع نمره با مقایسه

بنابراین راهبردهاي کـالن مرنجـاب بـه ترتیـب اولویـت      . بندي نمودجذابیت باال به نمره جذابیت پایین اولویت
  :عبارتند از

  ـ احداث و بهبود وضعیت واحدهاي اقامتی خدماتی از طریق سرمایه گذاران بالقوه1 
  مک مسئولین و سرمایه گذاران به ک گستردهـ ارائه تبلیغات  2
  هاي گردشگري به کمک بخش دولتیـ حفاظت از جاذبه 3
  ونقل منطقه با کمک بخش دولتی  ـ ارتقا شبکه حمل4
  گیري از مراکز آموزش گردشگري کاشان  ـ تربیت نیروي متخصص با بهره 5
  گذاران ي دولتی ویا سرمایه هزینه با فرهنگ گردشگري، توسط مراکز آموزشی کاشان با ـ آشنا کردن مردم بومی 6

  
 گیري ـ نتیجه 8

با وجود رشد صنعت توریسم و اکوتوریسم در جهان این صنعت در سطح کل کشور توسـعه الزم را نداشـته   
هـاي مناسـبی جهـت توسـعه      ریـزي  هاي فـراوان مرنجـاب، برنامـه    ها نشان داد که با وجود قابلیت بررسی. است

  . ته استاکوتوریسم منطقه صورت نگرف
توانـد   هاي ژئوتوریسـم، مـی   ها و محدودیت دراین پژوهش سعی شد با درك این مطلب که شناخت پتانسیل

هـا و تهدیـدها بـا     در منطقه داشته باشد، نقاط قوت، ضعف، فرصـت  ریزي اکوتوریسمی اي بر برنامه تأثیر سازنده
گیـري   یت راهبردهایی مناسب، به منظور بهرهاستفاده از تکنیک سوآت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در نها

ها و از بین بردن نقاط ضعف و تهدیدها در جهت توسعه ژئوتوریسـم در منطقـه مرنجـاب     از نقاط قوت و فرصت
  .ارائه گشت

ي نهـایی از   نتیجـه . در این مدل پس از ارزیابی عوامل داخلی و خـارجی مـوثر مـاتریس آن اسـتخراج شـد     
ي مرنجاب  بیانگر آن بود که نقاط ضعف گردشگري منطقه) 1535/2جموع نمره نهایی م(ارزیابی عوامل داخلی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 17

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-218-en.html


 38                                           . . . ي اکوتوریسم  ها و راهبردهاي توسعه تحلیل و ارزیابی پتانسیل

 
اي تدوین شود که بتـوان ایـن نقـاط ضـعف را     باشد و راهبردهاي کالن باید به گونهتر می از نقاط قوت آن بیش

  .برطرف نمود
ارزیـابی عوامـل خـارجی    بوده و بنـابراین اسـتنتاج نهـایی از مـاتریس      5/2باالي میانگین یعنی  59/2نمره 

تر از تهدیدات پیرامـون آن   هاي فرا روي گردشگري منطقه بیشآن است که فرصت) 59/2مجموع نمره نهایی (
هـاي  اي تدوین شود که بتـوان از فرصـت  گونه بوده و در نتیجه راهبردهاي کالن براي گردشگري منطقه باید به

  .محیطی به نحو احسن استفاده کرد
ها، نقاط قوت و ضعف گردشگري منطقه را با هم مقایسه نمـوده  بوط به تهدیدات، فرصتسپس اطالعات مر

، راهبردهاي رقـابتی  )WO(کارانه ، راهبردهاي محافظه)SO(راهبردهاي تهاجمی : و چهار نوع راهبرد تدوین شد
)ST ( و راهبردهاي تدافعی)WT.(  

تخاب شـده در مـاتریس داخلـی و خـارجی،     استخراج ماتریس داخلی و خارجی نشان داد که راهبردهاي ان
ها، نقاط قوت و نقاط  کارانه است که در ماتریس تهدیدات، فرصتیا راهبردهاي محافظه WOهمان راهبردهاي 

ریـزي راهبـردي کمـی     بندي فاکتورهاي باال، از مـاتریس برنامـه   بود، به منظور اولویت ضعف سوآت تدوین شده
)QSPM (ترتیب زیر تعیین شد ري محاسبات و جمع بندي آنها، اولویت عوامل بهاستفاده شد و پس از بسیا:  

  گذاران بالقوه ـ احداث و بهبود وضعیت واحدهاي اقامتی خدماتی از طریق سرمایه1
  گذاران  ـ ارائه تبلیغات گسترده به کمک مسئولین و سرمایه 2
  هاي گردشگري به کمک بخش دولتیـ حفاظت از جاذبه 3
  و نقل منطقه با کمک بخش دولتی   ه حملـ ارتقاي شبک4
  گیري از مراکز آموزش گردشگري کاشان  با بهره متخصصـ تربیت نیروي  5
  گذاران ي دولتی ویا سرمایه با فرهنگ گردشگري توسط مراکز آموزشی کاشان، با هزینه ـ آشنا کردن مردم بومی  6

ار گردید و به منظور پایداري و توسـعه توریسـم   چه که از نتایج پژوهش و ماتریس سوآت آشک با توجه به آن
  :و اکوتوریسم منطقه، الزم است به موارد زیر نیز توجه شود

  )SO(راهبردهاي تهاجمی 
  )کاهش خدمات گردشگري با توجه به حضور کم رقبا(ها  پیروي از راهبرد رهبري هزینه ـ 1
گیـري   زایی با مدد مسئولین و بهـره  شتغالهاي فرهنگی، طبیعی، گردشگري و ا ي منابع و جاذبه توسعه ـ 2

  گذاران بالقوه از سرمایه
زیسـت و در پـی آن    هاي مردمی، در جهت حفظ محیط ـ استفاده از نیروها و افراد آگاه براي ایجاد تشکل  3

  ها با گردشگران  تر شهر و روستاهاي منطقه و نهایتاً مبادالت فرهنگی آن ي بیش ایجاد رابطه
  ها و نزدیکی به پایتخت عتی از کویر با توجه به دولتی بودن زمینـ استفاده صن 4

  ) ST(راهبردهاي رقابتی 
  تر بر بازار گردشگري داخلی  تاکید بیش ـ 1
  در بازار گردشگري خارجی کشورهاي اسالمی برتاکید  ـ 2
  ي گردشگري هاي گردشگري منطقه در جهت شفاف ساختن رویکرد توسعه توسعه انواع جاذبه ـ 3
  توسط افراد آگاه منطقه  توجیه مردم بومی ـ 4

  )WT(راهبردهاي تدافعی 
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هاي داخلی منطقه و تهدیدهاي خارجی، باید تا رفـع ایـن عوامـل و اجـراي      با توجه به کلیه محدودیت ـ 1
هاي مناسب توسط بودجه مکفی، کشورهاي خارجی از بازار هدف حذف شوند و برروي گردشگري داخلـی   طرح

  .روزکاهش یابد1تا گردشگري به کمتر از  تمرکز کرد
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  ـ منابع و ماخذ10
دکتر علـی پارسـائیان و دکتـر سـیدمحمد اعرابـی،       ي ، ترجمهمدیریت استراتژیک، )1384(دیوید، فرد،  .آر .1

 .هاي فرهنگی تهران دفتر پژوهش
 علـی  و اعرابـی  سـیدمحمد  ي ترجمـه  ،نیانسـا  منـابع  اسـتراتژیک  مدیریت ،)1381 ( مایکل، آرمسترانگ، .2

 .تهران فرهنگی هاي پژوهش دفتر پارسائیان،
 دکتر ي ترجمه ،غیرانتفاعی و دولتی هايسازمان براي استراتژیک ریزيرنامهب ،) 1381 ( جان، برایسون، .ام .3

 مـدیریت  آمـوزش  مرکـز  کشـور،  ریـزي برنامه و مدیریت سازمان انتشارات :تهران دوم، چاپ منوریان، عباس
 .دولتی

راهنمائی براي برنامه ریـزي  : ریزي محیطی براي توسعه زمین برنامه، )1381(هیگینز،  وکاترین بییرآن، آر،  .4
 . دانشگاه تهران. :، تهرانچاپ اول، مترجمان سید حسین بحرینی و کیوان کریمی، و طراحی پایدار

 شگاه تهران، انتشارات دانمدیریت استراتژي راهبردي، )1384(اعرابی، م،  .5
انتشـارات   :تهـران زاده،  محمود عبداهللا ي ، ترجمهمدیریت گردشگري فرهنگی، )1380(بونی فیس، پرسیال،  .6

 دفتر پژوهشهاي فرهنگی 
ي  نامـه  ، فصـل سـازي بافـت فرسـوده    ارزیابی مشارکت مردم در بـه ، )1387(اکبرپورسراسکانرود، محمد،  .7

 19ـ34، صص121تخصصی بنیاد مسکن، شماره
 .پیام نوردانشگاه انتشارات : چاپ هفتم، تهران، ژئومورفولوژي ایران ، )1383(عیوضی، جمشید، جداري  .8
: چـاپ دوم، تهـران  سیدمحمد اعرابی،  ي ، ترجمهجهانگردي در چشم انداز جامع، )1382(گی، . واي. چاك .9

 .نگیهاي فره دفتر پژوهش
 .رانتشارات دانشگاه پیام نو :تهران، جغرافیا و صنعت توریسم، )1379(اصغر،  ، علیرضوانی  .10
راهکارهاي توسـعه گردشـگري روسـتایی بـا     ، )1385(الدین افتخاري، عبدالرضا و داوود مهـدوي،   رکن .11

 30ـ1صص، مدرس علوم انسانی ویژه جغرافیا دهستان کوچک لواسان:  SWOTاستفاده از مدل 
: تهـران ، زیسـت  تاکید بر محیط مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با، ) 1385(السـادات،   زاهدي، شمس .12

 .دانشگاه عالمه طباطبایی انتشارات
 ، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري کشور)1388(، طرح جامع گردشگري نیشابور .13
هـا بـا    بررسـی رابطـه خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی خـاك      کـارتوگرافی و ، )1374(عاکف، مهـدي،    .14

 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ي نامه ، پایانل کاشانمنطقه کویري بیابانی شما گیاهی در پوشش
 .قومس نشر: تهران، چاپ سوم، ژئومورفولوژي ایران، )1384(عالئی طالقانی، محمود،  .15
: تهـران ، بـراي طراحـی شـهري     SWOTسازي تکنیـک تحلیلـی    مناسب، )1384(گل کار، کـوروش،   .16

 .انتشارات صفه
ـ MSربرد مدل کا، )1388(اهللا و مهدي سقایی،  مافی، عزت .17 در تحلیـل مـدیریت گردشـگري     SWOTـ

 25ـ50ص، ص14، مجله جغرافیا و توسعه، شماره کالنشهر تهران: مطالعه موردي
هـاي اکوتوریسـم اسـتان     سـنجی توانمنـدي   امکـان ، )1387(چشمه، م و ع زنگی آبـادي،   محمدي ده .18

  10تا  1 ص، ص47، شماره 34شناسی، سال  مجله محیط، SWOTچهارمحال و بختیاري به روش 
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 انتشارات :تهران ،ایران شهرسازي در آن کاربرد و استراتژیک ریزيبرنامه ،)1384( واراز، مسیحی، مرادي .19
  شهري ریزيبرنامه و پردازش

 ي نامـه  فصـل  هاي ساحلی در توسـعه صـنعت گردشـگري،    نقش لندفرم، )1382(مقصودي، مهران،  .20
 130ـ117 ص، ص2، شماره مطالعات جهانگردي

هـاي نـواحی    لنـدفرم   هاي ژئوتوریسمی ارزیابی ویژگی، )1383(ودي، مهران و سمیه عمادالـدین،  مقص  .21
  108ـ95 ص، ص6مطالعات جهانگردي، شماره  ي نامه ، فصلبیابانی با تاکید بر دشت لوت

صـنعت   ي اي نـو بـه سـوي توسـعه     ژئوتوریسم دریچه، )1387(صدري،  مقصودي، مهران و بهرام نکوئی .22
  64ـ61 ص، ص64مطالعات جهانگردي، شماره  ي نامه ، فصلرانگردشگري ای

 انتشارات پیام مولف : تهران، اندر مقوله جهانگردي، )1384(اهللا،  ، رحمتزاده منشی .23
بندي توان اکوتوریسـم درمحـدوده حفاظـت شـده اشـترانکوه ،       پهنه، )1386(اهللا،  زاده، رحمت منشی .24

 79ـ59ص ، ص8، شمارهي مطالعات جهانگردي نامه فصل
گردي جزیـره قشـم بـا     هاي طبیعت ارزیابی قابلیت، )1388(زاده،  گر، احمد و محمدمهدي حسـین  نوحه .25

                                                                               151ـ172ص، ص15جغرافیا و توسعه، شماره  ي ، مجلهSWOTگیري از مدل مدیریت استراتژي  بهره
هـاي   محیطـی سیاسـت   ارزیـابی زیسـت  ، )1385(پـور و بیـژن مقصـودلو،     نوري، جعفر و مجید عبـاس  .26

،  8، علوم و تکنولوژي محیط زیست، شـماره SWOTاستراتژیک توسعه صنعتی ایران با استفاده از مدل 
 44ـ32صص

 .رات مرسلانتشا: تهران، جغرافیاي شهرستان آران و بیدگل، )1388(نیک اندیش، نسرین،  .٢٧
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